
”Någonstans i mitten”

En diskurspsykologisk och intersektionell studie av unga
”invandrartjejers” identitetsskapande.

Uppsats kandidatnivå 
Sociologi med socialpsykologisk inriktning, 
SOA 135, HT-2014
Författare: Katarina Hammarlund och Marie Helin
Handledare: Ulrika Wernesjö
Examinator: Tomas Kumlin



2

Sammanfattning
Syftet  med  uppsatsen  är  att  se  vad  situationen  att  positioneras  som  “andra  generationens
invandrare” har för inverkan på identitetsskapandet hos unga kvinnor. Vi använder oss av ett
diskurspsykologiskt och intersektionellt angreppssätt där vi vill synliggöra de identiteter, det vill
säga de subjektspositioner de unga kvinnorna intar, tillskrivs och erbjuds i interaktionen. Med
detta vill vi nå en ökad förståelse för och kunskap om vilka konsekvenser, möjligheter och/eller
begränsningar denna position har för den enskilda individen. Vi ämnar synliggöra de processer
som samverkar och påverkar de unga tjejernas identiteter. Det vi funnit är att det genom ett aktivt
skillnadsskapande hos respondenterna konstrueras ett delat samhälle där en tolkningsrepertoar
kring “vi” och “dem” används aktivt. Detta diskursiva sammanhang gör vissa subjektspositioner
möjliga och andra omöjliga. De mest framträdande subjektspositionerna som framkommer av vår
analys  är  “den  stolta  invandraren”,  “den  problemtyngda  invandrartjejen”  och  den  dubbla
positionen som “svensk” och “icke-svensk”.
 
Nyckelord:  “andra  generationens  invandrare”,  “vi”  och  “dem”,  socialkonstruktionism,
identitet, subjektsposition, intersektionalitet, diskurspsykologi. 
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Förord
Vi vill framföra vårt varmaste tack till de tjejer som delat med sig av sina berättelser och tankar
som gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka rektorer och annan skolpersonal som varit oss
behjälpliga i  den inledande fasen och även vår handledare Ulrika Wernesjö som bistått  med
många goda råd och insikter. Slutligen vill vi tacka våra familjer som ställt upp och stöttat.
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1. Inledning
Idag  lever  vi  i  en  globaliserad  värld  där  allt  fler  människor  rör  sig  över  hela  världen.  På
Migrationsverkets  hemsida  (www.migrationsverket.se,  2014)  går  det  att  läsa om migrationen
som  ett  historiskt  fenomen  och  om  hur  migrationsmönstren  förändrats  över  tid  och  att
anledningarna till detta har varit många. Till exempel skrivs det om hur Sverige tidigare var ett så
kallat utvandringsland där människor valde att lämna sina hem på grund av fattigdom och en tro
på och en önskan om ett bättre liv på andra sidan Atlanten. Men att detta förändrades under andra
världskriget  då utvandringslandet  Sverige istället  förvandlades  till  ett  invandringsland.  Dessa
immigrationsströmmar  har  gjort  att  vi  idag  lever  i  ett  alltmer  mångkulturellt  samhälle  där
mångfalden  berikar  vår  samtid  samtidigt  som det  i  vissa  fall  även  skapar  både  rädslor  och
konflikter. Frågor som rör etnicitet och etniska relationer är idag mer aktuella än någonsin då
Sverige  liksom  många  andra  länder  i  EU  kännetecknas  av  motsättningar  framkallade  av
rasifieringsprocesser, segregation samt social och kulturell marginalisering (Peterson och Hjerm
2007, s. 5). Detta är något som blir tydligt i den aktuella politiska debatten där integration är en
viktig  fråga  och  där  “invandraren”  problematiseras.  Problematiseringen  av  “invandraren”
placerar  hen  i  en  form av  underordning  vilket  i  sin  tur  gör  hens  position  i  samhället  mer
problematisk. Sedan 1970-talet har till exempel den offentliga debatten kring unga kvinnor med
invandrarbakgrund ofta dominerats av olika problembeskrivningar där de lyfts fram som offer
för ”kulturen” eller ”strukturen” i deras levda sammanhang (Peterson och Ålund, 2007, s. 18).
De har tillskrivits en underordnad ställning samhället, nedtryckta av sitt kulturella arv, föråldrade
traditioner och framförallt männen i deras närhet. Detta är en bild som under 2000-talet också
vuxit  fram  i  media  där  det  debatterats  mycket  om  hedersmord  vilket  lett  till  att  nya
generaliserande bilder  av de  unga “invandrartjejerna”  som offer  och problemtyngda återigen
vuxit fram. Men det har under senare år även vuxit fram ett annat perspektiv vilket går emot
denna  syn  på  tjejerna,  här  betonas  istället  deras  egna  resurser  och  deras  motstånd  mot
underordnande strukturer (a.a.,  2007). Lalander och Johansson (2012, s. 196) menar att även
denna bild där den unga invandrartjejen lyfts fram som en hjältinna som vågar sätta sig emot
strukturer  där  hon  hamnar  i  underläge,  också  innebär  ett  problem  då  den  hjälper  till  att
reproducera bilden av invandrartjejen som förtryckt.

Idag lever många människor i andra länder än de som föräldrarna vuxit upp i, dessa talas ofta om
som “andra generationens invandrare” och utgör idag en ganska stor grupp i samhället. Det har
bedrivits mycket forskning kring hur den ”andra generationen” klarar sig genom kartläggningar
och statistiska undersökningar där man bland annat tittar på aspekter som utbildning, arbete och
bostadsförhållanden  (www.scb.se,  2014).  Då  vi1 själva  kan  kategoriseras  tillhöra  “andra
generationens invandrare” har vi ett personligt intresse för hur situationen ter sig för den här
gruppen. Vi har båda burit på många tankar om hur vårt liv och vår identitet hade sett ut om vi
växt upp i det land där vår ena förälder har sitt ursprung. Likaså har vi funderingar kring på
vilket sätt  vår delade tillhörighet,  att  stå med en fot i  varje land har påverkat oss under vår
uppväxt.  Vårt  genuina  intresse  för  genusfrågor  och  den  bild  av  “den  problemtyngda
invandrartjejen”  som målats  upp  för  oss  i  media,  har  också  skapat  en  nyfikenhet  hos  oss
gentemot  just  “invandrartjejens”  position  i  vårt  samhälle.  Vi  vill  i  studien,  uppmärksamma
tjejernas egna berättelser och tolkningsramar och på så sätt synliggöra deras förhandlingar kring
den stereotypa bilden av dem.  

1 författarna.
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Det  som vår  undersökning riktar  fokus mot är  därför  att  se  närmare på vad det  innebär  att
definieras som tillhörande “andra generationens invandrare”, och vad det har för betydelse för
identitetsskapandet hos den unga tjejen. Vi har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i studien
vilket kortfattat  kan beskrivas som en syn på identiteten som något som inte är fast  utan är
beroende av situationen, på hur individen blir tilltalad och vilka positioner som görs möjliga att
inta eller talas till som. Vi kommer också använda oss av ett intersektionellt perspektiv för att
genom det få en större förståelse för den över- eller underordning en ung tjej i gymnasieåldern
som kategoriseras som “andra generationens invandrare” utsätts för. 

1.2 Frågeställning och syfte
Syftet  med  vår  studie  är  att  se  vad  situationen  att  positioneras  som  “andra  generationens
invandrare” har för inverkan på identitetsskapandet hos unga kvinnor. Genom att använda oss av
ett  diskursanalytiskt  angreppssätt  vill  vi  synliggöra  de  identiteter,  det  vill  säga  de
subjektspositioner de unga kvinnorna intar, tillskrivs och erbjuds i interaktionen med varandra
och oss under intervjuerna. Detta hoppas vi ska leda till en ökad förståelse för och kunskap om
vilka  konsekvenser,  möjligheter  och/eller  begränsningar  en  annan  kulturell  bakgrund
tillsammans  med  kvinnans  position  i  samhället  har  för  den  enskilda  individen.  Genom  att
uppfylla studiens syfte får vi en ökad kunskap om hur situationen för dessa unga kvinnor ser ut i
vårt samhälle. Och därigenom en mer nyanserad bild som leder till en ökad förståelse.  

Med anledning av vårt syfte är de frågeställningar vi önskar få svar på:

● Vilka subjektspositioner erbjuds, tillskrivs och intas av unga kvinnor vilka kategoriseras som
andra generationens invandrare?

● Hur konstrueras dessa i samspel med andra?
● Vilka subjektspositioner möjliggörs och omöjliggörs? 

1.3 Disposition
Efter  den  inledande  presentationen  av  vårt  ämne  där  vi  har  ringat  in  studiens  fokus  och
presenterat syfte och frågeställningar, går vi vidare med en beskrivning av den tidigare forskning
som vi har funnit relevant för vår studie. Vi kommer där komma in på forskning som fokuserar
på hur positionen “andra generationens invandrare” kan förstås som problematisk samtidigt som
det finns det finns tydliga tecken på att det kan finnas fördelar med den. Forskningen beskriver
hur ungdomarna i studien förhandlar den här positionen och hur de genom användandet av olika
strategier gör motstånd mot den. Därefter presenterar vi studiens teoretiska ramverk vilket är det
diskurspsykologiska  med  ett  intersektionellt  perspektiv  som komplement.  Vi  redogör  för  de
begrepp vi använder oss av i studien och går sedan vidare med den metodologiska delen där vi
diskuterar  urval,  urvalsprocess,  datainsamling,  analysförfarande  och  forskningsetiska
ställningstaganden. I efterföljande del presenterar vi studiens resultat genom att beskriva de olika
teman vilka vi konstruerat utifrån en analys av intervjuerna. Slutligen följer en diskussion där vi
knyter ihop studiens resultat med vårt syfte, frågeställningar, tidigare forskning och teori för att
sedan avsluta med självkritiska reflektioner och förslag på framtida forskning. 

2. Tidigare forskning
Här avser vi presentera den tidigare forskning som vi anser är relevant för vår studie. I sökandet
efter tidigare forskning har vi använt oss av databaserna Libris, Sociological abstracts, Google
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scholar och Sage research methods. Vi sökte på de begrepp och ord som kommit att bli våra
teman i följande avsnitt. Vi fann att det finns en hel uppsjö tidigare forskning som handlar om
“invandrare”,  etnicitet,  kultur  och  rasifiering  i  förhållande  till  identitet.  Och  har  efter  noga
genomläsning försökt tagit ut det som vi tolkat bäst kan vara oss behjälpliga för vår förståelse för
vårt  valda fokusområde. Vi har också hittat  tidigare forskning som genom ett  intersektionellt
perspektiv förklarar genus och kvinnans position i relation till olika maktasymmetrier. Detta har
varit  viktigt  för  oss  då  vårt  urval  i  studien  består  av  unga  tjejer  i  gymnasieåldern.  Vi  har
sammanfattat våra fynd enligt de teman som följer. 

2.1 Konstruktionen av genus och femininitet i skolan.
Ett ämne som intresserar många är skolan som plattform för identitetsförhandlande processer.
Amanda E. Lewis (hämtat ur Catrin Lundström 2006) skriver att “[...] skolan som institutionell
kontext  [...]  utgör  ett  specifikt  rum  i  skapandet  av  olika  kategoriseringar  och  dess
förkroppsligade effekter” (s. 241, Lundströms översättning). Hon menar att skolan som kontext
är ett rum där inte bara rasifierande diskurser råder, utan att dessa diskurser även präglas av
normer  som  innefattar  könade  och  sexualiserade  aspekter,  vilket  hon  kallar  för  en
skolsanktionerad femininitet (s. 241, 242).  Lundström (2006) avhandlar i sin studie ”[...] hur
hegemoniska rasifierade diskurser om femininitet förkroppsligas hos en grupp latinamerikanska
tjejer i Sverige” (s. 240). Hon intresserar sig för hur dessa diskurser verkar, hur de upplevs i
handling och utmanas. Precis som Fanny Ambjörnsson (2003, s. 54) diskuterar även Lundström
(2006, s. 252) skapandet av skillnad mellan femininiteter kring flera maktasymmetriaxlar, så som
rasifiering, sexualitet och klass. De belyser båda två i sin forskning hur värderingar, normer,
innebörder och betydelser av femininitet förhandlas mellan kvinnor. I både Ambjörnssons (2003,
s. 54) och Lundströms (2006, s. 252) studier visar analysen på hur vissa grupper disidentifierar
sig med den hegemoniska diskursen om femininitet som uttrycks vara den vita medelklassens.
Disidentifieringen uttrycks bland annat genom att bryta mot normerna som talar om vad som är
kvinnligt och feminint och att använda attribut så som smycken och smink på ett sätt som är
avvikande  från  det.  Båda  författarna  diskuterar  hur  femininitetspositioner  som  är
homogeniserade och rasifierade talas om bland tjejerna som en lägre stående femininitet. Detta
innebär att det sägs vara en form som står i lägre rang än den vita medelklassfemininiteten som
är normen i den svenska skolan och Ambjörnsson (2003) benämner som normativ femininitet.

Alejandro Portes och Rubén G. Rumbaut (2001) menar att kategorin kön spelar en stor roll då
det  innebär  ett  skapande  och  intagande  av  olika  roller  i  samhället  och  skolmiljön.  De som
identifierar sig som flickor i deras studie tenderar att vara under ett större inflytande av sina
föräldrar än de som identifierar sig som pojkar och att flickorna tenderar att konformera sig efter
föräldrarnas  förväntningar  på  dem  (s.  45).  Mette  Andersson  (2003)  menar  att  flickor  av
minoritetsbakgrund  tenderar  att  använda  högpresterande  i  skolan  som en  strategi  för  att  bli
accepterade  och  sedda  av  lärare  och  andra  elever  på  ett  ytterligare  sätt  än  flickor  med
majoritetsbakgrund och pojkar med minoritetsbakgrund (s. 84). Hon skriver om förväntningar i
skolan och menar att genus har en stor roll för vilka strategier ungdomar med minoritetsbakgrund
tar för att bli sedda där.   

2.2 Rasifiering och “den Andre”.
Lundström (2006, s. 242) skriver att skolan är ett rum där rasistiska erfarenheter är en del av det
vardagliga livet. Hon tar upp en rapport från Skolverket (2002) som visar på att var femte elev
blivit kränkt på grund av sin etnicitet samt att var fjärde blivit utsatt för sexuella kränkningar.
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Majoriteten som utsatts för sexuella kränkningar är tjejer med en utländsk bakgrund. Hon tar
även upp en annan studie som tyder på att dold rasism är en integrerad del av vardagen i skolan i
Sverige. Detta då många elever upplever att de behandlas annorlunda både av lärare och av andra
elever, till exempel genom att de upplever förväntningar på sig att vara problematiska och ha
problem  i  hemmet.  Även  Hanna  Wikström  (2007)  synliggör  detta  i  sin  avhandling,  där
analyserar hon bilden av invandrarfamiljen som problemtyngd. Hon menar att de ses som offer
för “sin” kultur och sina traditioner genom rasifiering medan icke-rasifierade blir omarkerade.
Här gör hon en koppling till föräldraskapet och diskursen om vem som utövar det lämpligt eller
olämpligt.  Det  “normala”  föräldraskapet  med  icke-rasifierade  föräldrar  tenderar  att
oproblematiseras. Och familjeproblematik som handlar om till exempel fäders våld, ses i familjer
med utländsk bakgrund som än mer problematisk och kopplat  till  strukturella  och kulturella
förklaringsmodeller, än våldet i “svenska” familjer (s. 181 - 183).

Lundström (2006) diskuterar i sin svenska studie, precis som M. Andersson (2003) i sin norska
studie, hur respektive lands nationella identitetsprojekt bottnar i representationer av sexualitet,
kön  och  ”ras”/etnicitet.  Dessa  är  i  en  jämställdhetsdiskurs  förknippade  med  norrmäns  och
svenskars värderingar och normer som är förankrade i en föreställning om heterosexuell kärlek
och en lagom sexualitet.  Detta  ställs  mot  “den Andre”  som då är  invandrarkvinnan som en
förtryckt individ i ett starkt patriarkaliskt samhälle (s. 246). Nora Räthzel (2006) vill visa på hur
samhälleliga diskurser legitimerar detta förtryck och undersöker hur turkiska och tyska kvinnor
positionerar sig och “ den Andre”, vilka subjektspositioner som görs. Resultatet av studien visar
på  att  det  talas  om kvinnorna  på  olika  sätt,  som offer  och  aktörer  trots  att  även  de  tyska
kvinnorna formuleras som offer för ett patriarkalt samhälle så står de högre i rang än de turkiska
kvinnorna som ses som förtryckta. Det visar på den rasifiering som de turkiska kvinnorna utsätts
för vilken gör att de tillskrivs ett visst socialt beteende på grund av etniciteten (Räthzel 2006, s.
323, 336, 337, 343). Hon menar att etniciteten överskuggar kategorin kön vilket också är vad
Portes  och Rumbaut  (2001) diskuterar.  De anser att  ungdomarna med utlandsfödda föräldrar
upplever rasifiering vilket påverkar självkänslan, aspirationer och agerande (s. 55, 56). Vidare
menar de att Europeiska immigranter över lag inte rasifieras på samma sätt som andra grupper
vilket försätter  dem i en position där etniciteten,  eller  en symbolisk etnicitet  som författarna
kallar det, blir valbar och ramarna för den blir luddigare. De talar indirekt om en hierarki inom
rasifierade grupper där europeiska immigranter står högre i rang än till exempel sydamerikaner
och afroamerikaner (s. 149). 

Räthzels  (2006)  finner  att  den  grupp man  själv  tillhör  framställs  som heterogen  medan  “de
Andra”  framställs  som en homogen grupp.  Detta  styrker  hennes  tes  om att  huvudproblemet
gällande bilden av “den Andra” är den binära tankestrukturen som fungerar fixerande av “den
Andre” och jaget i bestämda positioner. “Den Andre” konstrueras som allt jag/vi inte är, som
motsatsen till mig/oss på ett problematiskt sätt. Rasistiska föreställningar menar hon bottnar i
denna  binära  struktur  där  “de  Andra”  blir  motsatsen  till  jaget  och  att  man  inte  då  ser  de
dominerande strukturerna i den egna sociala kontexten (s. 351). Precis som M. Andersson (2003)
diskuterar  kring hur  byggandet  av  en nation  kan beskrivas  vara  en process,  där  “vi”  för  att
definiera den nationella identiteten, konstrueras utifrån motsatsen “dem”. Så talar Räthzel (2006)
om hur “de Andra” i dagens kontext är de med icke västerländsk bakgrund, det vill säga de som
rasifieras. Och att de politiska ansträngningarna att konstruera ett enat Europa med en gemensam
kultur och identitet kan ses som just detta, en nationsbyggande process, som ett skapande av en
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europeisk nationalstat där den nationella identiteten måste definieras och görs så med att göra
skillnad  på de  som tillhör  och de  som ses  stå  utanför.  Dessa  blir  i  dagens  kontext  de  icke
västerländska, och då speciellt muslimer menar M. Andersson (2003). De blir de avvikande som
definierar vad en europeisk identitet är och icke är (s. 77, 83). 

 2.3 “Invandrare” som ett problem, “invandrare” som stigma. 
M. Andersson (2003) skriver att det i en norsk offentlig utredning från 1985, talas om hur “andra
generationens invandrare” förväntas vara ett framtida problem och hur det i en nutida kontext
tyder på att så också är fallet. Med problem menar hon att ungdomar vilka kategoriseras som
“andra generationen” är överrepresenterade i brottsmål i europeiska städer samtidigt som de är
marginaliserade på ett sätt som innebär att de av andra placeras i samhällets utkant och inte ses
som delaktiga samhällsmedborgare. Studien handlar om denna marginaliseringsprocess, vilket
författaren menar leder till de problem som hon syftar på (s. 75). Hon talar om tre diskurser som
på olika sätt kan producera social ojämlikhet och skillnader i samhället. Diskursen om jämlikhet
och ojämlikhet, diskursen om det normala och det avvikande samt diskursen om “vi” och “dem”,
“de Andra”. Hon menar att “de Andra” i dagens kontext är de med icke-västerländsk bakgrund.
Vidare skriver författaren att bli marginaliserad är att befinna sig i en position där man är i en
gråzon mellan att vara integrerad och exkluderad (a.a., s. 77). Även Wikström (2011) nämner
denna  gråzon  vilken  hon  förklarar  som  ett  dubbelt  medvetande  där  människor  med
invandrarbakgrund är både inkluderade och exkluderade, på det vis att de lever ett liv som “alla
andra” men med en medvetenhet om att  de inte tillhör normen (s. 180, 181). M. Andersson
(2003)  tar  upp  ett  annat  perspektiv,  en  positiv  följd  av  att  tillhöra  “andra  generationens
invandrare”. Hon menar att den hegemoniska diskursen om den andra generationens speciella
position mellan två kulturer skapar en frustrerad identitet i en negativ mening, men att en annan
diskurs inom sociologin säger att denna marginalisering också kan leda till en position där hopp
om förändring och tron på ett kreativt agentskap är rådande. 

Mats  Trondman  (2006)  beskriver  i  sin  studie  hur  flera  respondenter  förhåller  sig  till
problembilden av “invandraren”. Han talar om begreppet “invandrare” som ett begrepp som har
tillskrivits  en  mening  vilket  genomsyrar  det  svenska  vardagslivet.  Denna tillskrivna  mening
handlar om att den som kategoriseras som “invandrare” blir en representant för sociala problem
(s. 433). Han citerar bland annat en respondent som vars uttalande pekar på hur diskursen om
invandrare ses och ageras:

“So, most people think I’m an immigrant. . . foreign. . . not that I’m adopted or Swedish. And it feels like I
always have to prove that I’m not having problems in school. When they get to know me it’s no problem,
but at first, in the beginning, it often happens that teachers think I have problems” (Trondman 2006, s. 438).

Han berättar  att  respondenten bävar inför frågan om varifrån hon kommer vilket hon känner
direkt konstruerar henne som “den Andre”, invandraren. Andra respondenter i samma studie talar
om samma sak och om hur de försöker motarbeta bilden, nästan som att de har ett krav på sig att
motarbeta den för att komma bort från epitetet problem. 

Åsa Andersson (2003) menar att en kritik mot just invandrarbegreppet ofta handlar om att det
betecknar  en  enhetlighet  som  egentligen  inte  finns.  Flickorna  i  hennes  studie  omvandlar
begreppet “invandrare” till ett adjektiv och adverb både språkligt och betydelsemässigt genom att
säga att något är “invandrigt” (s. 205). De menar alltså att man kan vara invandrare i olika grad,
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och att platser eller stilar kan vara mer eller mindre “invandriga”. En flicka i studien, med en
grekisk pappa, menar att svenskarna inte längre ser greker som invandrare och att det har att göra
med att det finns andra grupper närvarande som är “mer” invandrare i jämförelse. Tiden man
befunnit sig i Sverige har således ingen betydelse utan det som spelar roll är de kategoriseringar
som görs  av  andra  grupper  vilka  av  svenskarna  definieras  befinna  sig  längre  bort  från  det
svenska. Grekerna menar hon, har i och med existensen av de andra grupperna hamnat närmare
och erbjuds därför en form av inkludering i det svenska samhället (s. 205). Det här uttalandet
från  flickan  kan  tolkas  som  en  kritik  mot  den  differentiering  som  görs  mellan  olika
invandrargrupper. Hon menar att den skillnad som tidigare fanns mellan exempelvis greker och
svenskar bara är en gräns som förflyttats på grund av att det finns en ny skarpare skillnad någon
annanstans  (s.  205).  Istället  för  att  använda  begreppet  “invandrare”  tenderade  flickorna  i
intervjuerna  att  hellre  använda  begrepp  som  “utlänning”  eller  “utländsk”.  Detta  tolkar  Å.
Andersson (2003) som en viktig markering, ett avståndstagande från allt negativa som begreppet
invandrare  innebär.  Hon  menar  att  flickornas  identifikation  av  sig  själva  som  utländska
visserligen kan tolkas som ett motsatsord till det svenska, men hon ser det inte som att flickornas
användande av termen formulerar dem som en främling, avvikande eller utomstående. Snarare
ger det ett uttryck för en tillhörighet till gruppen av utländska kompisar (s. 206). Även Maria
Bäckman (2009) resonerar i  sin studie “Miljonsvennar” om hur ungdomarna vid upprepande
tillfällen visar en vilja till samlevnadsfrid med varandra oavsett etnisk tillhörighet eller ursprung.
Ungdomarna ägnade sig åt ett  likhetsskapande där det fanns en tydlig vilja att överbrygga det
mesta som kunde uppfattas som olikheter (s. 27). “De Andra” fanns också men för ungdomarna i
studien blev det de välbeställda svenskar som befann sig utanför den förort som var i fokus under
studien. Det var gentemot dem man upprättade skillnader. 

Å.  Andersson  (2003)  lyfter  i  sin  studie  också  fram  hur  unga  kvinnor  och  flickor  med
invandrarbakgrund diskursivt har formats till en kategori som uppmärksammas allt mer i den
offentliga debatten. Fokus där ligger ofta på det som kan klassas som problem och brister och
missförhållanden betonas (s.17). M. Andersson (2003) skriver till exempel att diskursen i det
norska samhället placerar kvinnorna i invandrarfamiljer i en problematisk position då de skulle
vara  maktlösa  i  förhållande  till  männen  vilket  gör  att  det  är  svårt  att  få  med  dem  i  det
“västerländska jämställdhetsprojektet” (s. 182). Wikström (2011) uppmärksammar ytterligare en
aspekt  som  kan  tolkas  som  problematisk.  Hennes  studie  visar  hur  hedersrelaterat  våld  i
invandrarfamiljer ofta uppfattas på ett annat sätt i jämförelse mot våld i “svenska” familjer. Hos
invandrarfamiljerna  står  ofta  patriarkala  och  kulturellt  specifika  strukturer  som
förklaringsmodeller till våldet. Hon menar att det kan leda till att det, när det talas om “svenska”
familjer, missas att se de strukturella och situationella faktorerna som förklaringar till våldet i
hemmet,  att  den  bilden  istället  är  något  som  kopplas  till  invandrarfamiljen  som  ses  som
problematisk. Könat och åldersbaserat våld och förtryck ses som något som “bara händer” i en
“svensk” “normfamilj” medan det i invandrarfamiljer ses som beroende på patriarkala strukturer
och ett kulturellt fenomen (s. 193). Hon menar att invandrarfamiljer ses som patriarkala medan
svenskfödda  familjer  ses  som  jämställda  i  högre  grad.  På  samma  sätt  som  våld  inom  en
svenskfödd familj negligeras och ses som något som bara händer och inte ses bero på strukturer,
så  förhandlar  svenskfödda  familjer  om  sitt  förhållningssätt  till  jämställdhet.  Här  tenderar
svenskfödda  familjemedlemmar  att  ha  ett  pragmatiskt  förhållningssätt  till  jämställdhet  och
missar  att  se  strukturer  och  kulturella  betingelser  som orsak  till  att  sysslorna  i  hemmet  till
exempel är ojämnt fördelade. 
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2.4 Den så kallade ”andra generationens invandrare”
Portes  och  Rumbaut  (2001)  har  i  sin  studie  undersökt  hur  amerikanska  ungdomar  som har
utlandsfödda föräldrar förhåller sig till det förhållandet och vilken betydelse det har för deras
identitet. De menar att dessa ungdomar bär på en speciell börda, en press på att fullfölja sina
föräldrars mål med immigrationen och även ett ansvar för hur det går för den etniska grupp de
tillhör (s. xviii). De diskuterar hur ungdomarnas habitus och kulturella kapital påverkar deras
utsikter  vad  det  gäller  skolgång,  arbete  och  plats  i  samhället.  Föräldrarnas  bakgrund  och
kunskaper i det nya landets språk och vanor har en betydande påverkan på ungdomarna då det
skapar olika förutsättningar och kan skapa klyftor inom familjen. Att ha en fot i varje land, att
inneha  eller  inte  inneha  ett  kulturellt  kapital  menar  Portes  och  Rumbaut  (2001)  påverkar
identiteten och uppfattningen om självet. Det kan leda till motsättningar, en känsla av att inte
höra hemma någonstans eller en trygghet i båda läger. Detta har i sin tur en stor påverkan på hur
väl ungdomarna anpassar sig till det samhälle de lever i. Den etniska identiteten menar de, spelar
en stor roll i ungdomarnas liv, det är för dem en fråga om varifrån de kommer. Oavsett om det är
en  ”tunn”  eller  ”tjock”  identitet  som  de  kallar  det  så  är  det  av  signifikant  betydelse  för
ungdomarnas identitetsuppfattning och ungdomarna i studien visade sig identifiera sig starkt med
föräldrarnas härkomst (s. 32, 161, 171). 

Spännar (2001) resonerar också kring den tvetydighet som det innebär att växa upp med mer än
en kultur men menar att denna tvetydighet inte alls behöver uppfattas i den negativa bemärkelse
som beskrivs hos Portes och Rumbaut (2001). Istället menar hon att denna tvetydighet är något
som är utmärkande för det postmoderna samhället och att den dubbla kulturtillhörigheten kan
vara  till  nytta  i  hanterandet  av  postmoderna  företeelser,  liksom också  M.  Andersson (2003)
diskuterar. Fördelar som de unga i hennes studie själva förbinder med sin dubbelhet är förmågan
att se på saker och ting ur flera perspektiv och ur flera synvinklar. Det finns en medvetenhet om
att man kan göra på flera olika sätt.  En annan fördel är en väl utvecklad förmåga att  medla
mellan  människor,  en  stor  social  kompetens.  Ungdomarna  vittnar  om  en  process  där  de
identifierar sig växelvis med de olika kulturerna. Å. Andersson (2003) fynd pekar också på att
den bild Portes och Rumbaut (2001) ger av unga individer, där de befinner sig i en situation
mellan två kulturer, inte heller är självklar, då detta inte upplevdes hos flickorna i hennes studie.
Snarare ger flickorna uttryck för att, istället för att befinna sig i en mellanposition, befinna sig
mitt i den kultur de identifierar sig med, till exempel den assyriska. I det avseende det assyriska
blivit  till,  i  en  svensk kontext.  Men framförallt  befinner  sig  många av  flickorna  i  den  “[...]
framförhandlade ungdomliga synkretiska kultur där varken assyrisk, svensk eller någon annan
monolitisk beteckning fungerar för att ringa in det meningsgivande sammanhanget” (s. 234-235).
Detta kan tolkas som att flickorna bär med sig en öppenhet gentemot multietniska gemenskaper
och  gör  anspråk  på  ett  större  individuellt  självstyrande  (s.  235).  Även  respondenterna  i
Wikströms (2011) studie talar på ett liknande sätt om att stå mitt emellan som att befinna sig i en
form av hybridkultur. Vilken kan förklaras som ett tredje rum vilket byggs upp genom rivandet
av murarna runt de två möjliga kulturerna. De talar om det som en hybridiceringsprocess med
möjligheter för fler positioner än det ena eller andra (s. 190).
  
Spännar  (2001)  har  också  funnit  att  föräldrar  med  en  invandrarbakgrund  inte  har  de  rätta
förutsättningarna för att förbereda sitt barn och guida dem i majoritetssamhället på samma sätt
som de infödda föräldrarna. Istället blir de unga brobyggare för föräldrarna samtidigt som de
unga själva möter brobyggare ute i samhället som hjälper dem in i det (s. 195). I Å. Anderssons
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(2003) studie talas det också om hur positionerna i familjen förändras, barnets ställning stärks
eftersom  de  ibland  får  fungera  som  tolkar  åt  sina  föräldrar.  Föräldrarna  hamnar  då  i  en
beroendeställning hos barnen och framförallt fäderna förlorar sin status och auktoritet. Samtidigt
ökar familjens betydelse för att kompensera för förlusten av det sociala sammanhang man ingick
i tidigare. Det har skett en “förtätning” av sociala relationer, vilket innebär att man står varandra
närmare i familjen för man upplever att man inte har några andra. “De Andra” är främmande.
Släktingar eller landsmän i det nya landet kan fungera som ett stöd, då kontakten med dem kan
bidra till att man känner trygghet genom att man åtminstone har en plats hos sina egna. Ofta ser
de också till att normer hemifrån upprätthålls (s. 185). Samtidigt lyfter Å. Andersson (2003) fram
en annan aspekt  av  att  ha  föräldrar  med en  utländsk härkomst.  Hon beskriver  hur  vissa av
flickorna i studien upplever att föräldrarna bär med sig tunga och hemska erfarenheter från sina
tidigare liv i hemländerna vilka medfört att de känner motsättningar mot vissa andra grupper av
människor. Dessa erfarenheter, vilka delas av andra signifikanta andra inom den etniska grupp
flickorna själva identifierar sig med, försöker föräldragenerationen föra vidare till dem. I studien
vänder  sig  flickorna  mot  det  här  försöket  hos  föräldragenerationen  att  återberätta  hemska
historier  med  syftet  att  få  flickorna  att  frukta  en  viss  grupp.  Flickorna  menar  att  dessa
erfarenheter inte har någon betydelse i den tillvaro de befinner sig i nu, i alla fall inte när det
handlar  om hur  de  ska  förhålla  sig  till  andra  människor  med en  annan religion  eller  etnisk
tillhörighet. Flickorna menar att här är vi inte delade, här finns det ingen önskan om att vara det
heller utan det är var man befinner sig nu som måste vara det som avgör hur man ska leva
tillsammans (s 228). Således tar de avstånd från de gränsdragningar och skillnadsskapande som
föräldragenerationen bär med sig och lyfter fram det positiva med ett mångkulturellt samhälle
och är mer försonligt inställda till att mötas och umgås gränsöverskridande (s. 232). 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar på positionen “andra generationens invandrare” som problematisk
men också på att det finns fördelar med den. Dessa fördelar handlar om att ungdomar med en
dubbel kulturtillhörighet själva anser sig vara bättre rustade att hantera postmoderna företeelser
som har med mångfald att göra. De anser sig till exempel ha förmågan att se på saker och ting ur
flera  perspektiv  och det  finns  en  medvetenhet  om att  man  kan göra  på  flera  olika  sätt.  De
tillskriver sig en stor social kompetens och en väl utvecklad förmåga att medla mellan människor
trots deras olikheter och de bär också med sig en öppenhet gentemot multietniska gemenskaper
vilket kan bidra till ett mindre segregerat samhälle i framtiden (Spännar, 2001 och M. Andersson,
2003). Men det forskningen också är rörande överens om att det är en subjektsposition som är
komplex och inte kan förstås utifrån endast ett perspektiv. Att ha en fot i varje land, att inneha
eller inte inneha ett kulturellt kapital menar Portes och. Rumbaut (2001) påverkar identiteten och
uppfattningen om självet.  Det  kan leda till  motsättningar,  en känsla  av att  inte  höra hemma
någonstans eller en trygghet i båda läger. Det skapas en tredje position, en hybridposition mellan
att  vara  “svensk”  och  “icke-svensk”  där  dessa  ungdomar  står  med  unika  erfarenheter  och
kunskaper (Spännar, 2001, Wikström, 2011 & M. Andersson, 2003).

En  problematik  som  synliggjorts  i  den  tidigare  forskningen  handlar  om  konstruktionen  av
skillnad där “invandraren” av majoritetssamhället definieras som “den Andre” (M, Andersson,
2003,  Å,  Andersson,  2003,  Räthzel,  2006).  Samtidigt  som  “de  Andra”  ur  “invandrar-
ungdomarnas” ståndpunkt istället  blir  de vita  medelklass-svenskar som tillhör  den “svenska”
normen (Ambjörnsson, 2003, Lundström, 2006, Bäckman, 2009, Å. Andersson, 2003, Räthzel,
2006).  I  denna skillnad  konstrueras  “invandraren”  som ett  problem genom att  hen  tillskrivs
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negativa  stereotypiska  föreställningar  och  förväntningar.  Även  “invandrarfamiljen”  tillskrivs
problem och blir därigenom stigmatiserad. Situationen i hemmet hos en “invandrarfamilj” ses på
ett annat sätt än den i en “svensk” familj. De patriarkala strukturerna beskrivs som orsak och mer
närvarande och tydliga i “invandrarfamiljen” och pappan med en icke västerländsk bakgrund
tillskrivs andra egenskaper än i  den “svenska” familjen där  problem istället  förklaras utifrån
andra orsaker än de strukturella trots att de är lika närvarande där (Wikström, 2011).

Det framkommer också hur olika femininitetspositioner rangordnas i en hierarki där den vita
medelklassfemininiteten ses som normen och den högsta positionen i den hierarkin. Detta gör
också  att  det  konstrueras  ett  motstånd  mot  den  av  de  tjejer  som inte  upplever  att  de  kan
identifiera sig med den (Ambjörnsson 2003, Lundström 2006, Portes & Rumbaut, 2001). Just
unga “invandrartjejers” strategier för att  hantera sin position är något  som tas upp i  tidigare
forskning. 

2.5.1 Vår studie och tidigare forskning
Tidigare  studier  har  visat  hur  aspekter  som “ras”/etnicitet,  klass  och  kön  samverkar  i  olika
identitetsförhandlande processer. Skolan har lyfts fram som en arena där dessa processer äger
rum.  Det  vi  inte  ser  i  tidigare  forskning  är  den  form  av  djupdykning  i  konstruerandet  av
identiteter och “sanningar” och hur positionerna påverkar och skär varandra genom interaktionen
vilket motiverar oss till att genomföra en studie ur ett diskurspsykologiskt och intersektionellt
perspektiv. Genom den diskurspsykologiska metoden blir det möjligt för oss att göra en nära
analys av tjejernas sätt att använda språket, på ett sätt som inte gjorts i den tidigare forskningen.
Vi ser också att det finns ett tomrum i forskningen då det endast fokuseras på en specifik grupp
som konstruerats efter etnicitet. Det urval vår studie riktar sig mot kan ses som ett heterogent
urval  då de inte kan ses på som en specifik grupp med en delad etnisk bakgrund. Utan det
respondenterna i vår studie delar är “invandrarskapet”, kontext och ålder. 

3. Teoretisk och begreppslig referensram
I detta avsnitt presenterar vi den valda begreppsliga referensramen. Eftersom metod och teori går
hand i hand och inte kan skiljas åt i ett diskursanalytiskt förfarande börjar vi med att redogöra för
hur diskurspsykologi används som teori för att sedan redogöra för de teoretiska begrepp som där
ingår. Därefter beskriver vi det intersektionella perspektivet och de begrepp som faller där under,
vi har valt att använda intersektionalitet som tillägg till  den diskurspsykologiska teorin då vi
anser att vår studie kräver det. Det kommer, i likhet med vad de los Reyes och Mulinari (2005, s.
15) menar, hjälpa oss att synliggöra hur identiteter skär varandra i maktasymmetriaxlar samtidigt
som vi på ett tydligare sätt kan diskutera detta kopplat till de subjektspositioner som uttrycks av
de unga tjejerna. 

3.1 Diskurspsykologi
Diskurspsykologi  utmärker  sig  genom  att  fokusera  på  språket  och  diskurser,  hur  språket
konstrueras genom diskurser samtidigt som det också konstruerar diskurser och handling. När vi
använder språket har vi som en ordbok skapad genom historien med oss. Språket som används
formar och formas av ett specifikt sätt att tala om saker, om händelser och objekt. Vi har ett visst
antal möjliga sätt att tala och vissa formuleringar är mer möjliga än andra eftersom det skapas
specifika sätt att tala om och förstå världen. De hegemoniska diskurserna, sätten att tala och
förstå  världen,  skapar  “sanningar”  och “fakta”  och  gör  vissa  sätt  att  tala  möjliga  och vissa
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omöjliga, och avgör vad som är normalt och vad som är avvikande. Denna process av skapandet
av normalitet  och “sanningar” som ses  som naturliga genom språk och handling undersöker
diskurspsykologin (Edley 2001, s. 190, 191). Diskurspsykologi är en metod och teori i ett med
ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv  vilket  inte  går  att  särskilja  från  diskurspsykologin.
Winther Jörgenson och Phillips (2000) beskriver det socialkonstruktivistiska perspektivet som en
kritisk inställning till den självklara kunskapen, det vill säga den enda sanningen är den att det
inte finns någon sanning (s. 15). Kommande avsnitt redogör för diskursanalytiska begrepp som
vi kommer använda oss av i uppsatsen. 

3.1.1  Diskurser och Tolkningsrepertoarer
Diskurser kan beskrivas som distinkta sätt att tala om världen och objekt och händelser där i
(Edley 2001, s. 202). Det innefattar hur något talas om, vem som får tolkningsföreträde och
makt, diskursen kan sägas ”bestämma” hur ting och människor representeras (s. 63, 64, 67). Den
subjektiva  verkligheten,  vad  som ses  som sant  är  enligt  ett  socialkonstruktionistiskt  synsätt
skapat av diskurser, och språket är den kanal genom vilken diskurser skapar mening, mäklas och
mäklar (Wetherell a.a., 2000. s. 104, 105). Foucault menar att diskurs inte ska “uppfattas som
alla de saker man säger och inte heller det sättet att säga dem”. De “finns lika mycket i det som
man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och
rumsliga dispositioner” (Foucault  2008, s.  181, hämtat ur Lindblom och Stier  2011, s.  222).
Foucaults diskursbegrepp är förenligt med diskurspsykologins men hans begreppsförklaring kan
ses missa de “språkliga praktiker och kontexter som diskurserna ligger inbäddade i” (Lindblom
och Stier 2011, s. 224). Vi kommer därför använda oss av Edley’s begreppsmodell och använda
begreppet tolkningsrepertoarer som liknar diskursbegreppet men också synliggör att diskurser
även används för hur  vi  tolkar  och gör mening i  handling,  att  diskurser  används praktiskt  i
aktörsskapet. Edley (2001) menar att tolkningsrepertoarer ger basen för en delad social förståelse
och  mening  (s.  198,  202).  Syftet  med  användandet  av  begreppet  tolkningsrepertoarer  inom
diskurspsykologin är att lägga tyngd och fokus vid att diskurser inte bara är något som finns
övergripande och på en högre nivå utan görs i, och används för, handling, det går inte att dra en
skiljelinje  mellan  diskurs  och  handling  (Wetherell,  Taylor  &  Yates  2000,  s.  192).
Tolkningsrepertoarer kan förstås som ett bättre begrepp än diskurser inom diskurspsykologin för
att verkligen lägga tyngd vid att det skapas och skapar specifika repertoarer för att förstå och
tolka  världen,  händelser  och  objekt.  Diskurser  blir  internaliserade  i  oss  och  syns,  görs  och
reproduceras i och genom social handling. Det ger oss perspektiv, tankemönster, specifika sätt att
uppfatta saker och möjliga/omöjliga sätt att agera på. Språket är i sig själv också en handling
som förutom agerandet av att använda språket så kan det användas till att få saker att ske.   

3.1.2 Identitet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.
Perspektiven på identitet  är många och således är det ett ganska svårdefinierat  begrepp. Den
definition  vi  kommer  hålla  oss  till  här  är  den  syn  på  identitet  som  delas  av  den
socialkonstruktionistiska  teoritraditionen,  vilken  ligger  i  linje  med  det  diskursanalytiska
förhållningssätt vi anammat i vår studie.

Burr  (2003) skriver  att  enligt  socialkonstruktionismen är  vår  identitet konstruerad  utifrån de
diskurser  som för  tillfället  är  oss tillgängliga i  det  kulturella  sammanhang vi  befinner  oss  i.
Således är vår identitet en social konstruktion och inte bara en fast inre kärna bestående av en
och  samma  personlighet.  Hon  menar  att  en  persons  identitet  formas  genom  en  diskret
sammanflätning  av  många olika  sociala  kategorier  som till  exempel  ålder,  klass,  utbildning,
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etnicitet,  kön,  sexuell  läggning  och  så  vidare.  Alla  dessa  är  komponenter  vilka  konstruerats
genom de diskurser som råder i  sammanhanget.  Detta leder till  att  identiteten uppfattas som
något  som är  väldigt  flexibelt  och  rörligt.  En  ung  kvinna  i  gymnasieåldern  är  till  exempel
omgiven av en mängd olika diskurser, till exempel de diskurser som finns runt ålder, genus och
utbildning, och hennes identitet  kommer därför socialt  konstrueras utifrån dessa diskurser (s.
106-108).  Burr  (2003)  skriver  att  aktörskap  inom diskurspsykologin  kan  beskrivas  som  att
språket, är det verktyg som används för att förmedla våra intentioner i världen. Aktörsskapet kan
på så sätt beskrivas som den positionering eller subjektpositionering som människan gör (s. 188).

Hammarén och Johansson (2009) förklarar också att i det socialkonstruktionistiska perspektivet
ses sociala kategorier och identiteter inte som någon självklar fast del av den mänskliga naturen
som historiskt sett  inte förändrats. Utan de ska uppfattas som något som görs och förändras
beroende  av  kulturella,  sociala  och  historiska  sammanhang  (s.  98).  En  människa  kan  alltså
uppleva  sig  bära  upp  olika  identiteter  beroende  på  vilket  sammanhang  hen  befinner  sig  i.
Samtidigt kan en och samma identitet också upplevas olika beroende på vilken miljö hen är i.
”Identiteter är alltså  kontextuella, beroende av sammanhanget, men också  relationella, det vill
säga  skapade i  relation  till  något  annat,  till  det  man inte  är”  (a.a.,  s.  90,  kursiv  i  original).
Författarna menar också att man genom den konstruktionistiska identitetsteorin kan förklara de
etniska skillnader och kulturella identiteter som kännetecknar det mångkulturella samhället. Den
kulturella identiteten ses som något som är föränderligt och beroende av kontexten. Den tolkas
inte som något som är fast i ett gemensamt förflutet, blodsband eller ”äkta” ursprung. Utan den
härleds ur de olika sätt vi positioneras och positionerar oss genom våra erfarenheter och i det
specifika sammanhanget. Den kulturella identiteten kan således vara något som är både ”[...]
tilldelad, påtvingad och självpåtagen” (a.a., s. 107).

En annan viktig grundtanke i det socialkonstruktionistiska perspektivet är idén om att identiteter
uppstår,  omformas  och  förhandlas  i  den  sociala  interaktionen.  Jaget  ses  som  socialt  och
människor anses ha flera olika flexibla identiteter vilka konstrueras genom språket i olika sociala
sammanhang (a.a., s. 105-106). Således ses ”[...] inte identiteter som fasta utan som produkter av
social  interaktion”  (Winther  &  Phillips  2000,  s.127).  Vi  blir  på  så  vis  till  i  andras  ögon.
Symbolisk interaktionism och socialkonstruktionistisk teori talar om att identiteten är något som
ständigt förhandlas genom att vi speglar oss i andra och genom interpellation, det vill säga hur vi
tilltalas och svarar (Stier 2003 s. 21-25). Stuart Hall (2011) skriver;

 
”I use ’identity’ to refer to the meeting point, the point of suture, between on the one hand the discourses
and practices which attempt to ’interpellate’, speak to us or hail us into place as the social subjects of
particular  discourses,  and  on  the  other  hand,  the  processes  which  produce  subjectives  which  can  be
’spoken’.  Identities  are  thus  points  of  temporary  attachment  to  the  subject  position  which  discursive
practices construct for us” (s. 5, 6).

 
Det Hall (2011) beskriver är att om diskursen “talar” till någon och om någon, som till exempel
en “invandrartjej” eller en “ungdom”, och den positionen blir besvarad eller intagen, konstituerar
den dessa identiteter. Interpellation beskriver med andra ord den process, i genom vilket språket
konstruerar en social position för individen, och med diskurser som redskap gör henom till ett
ideologiskt subjekt (Winther & Phillips 2000, s. 22). 
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3.1.3 Subjektspositioner
Inom  det  diskursanalytiska  förhållningssättet  är  det  inte  tydligt  om  begreppet  identitet  är
synonymt med begreppet subjektsposition som används flitigt inom diskurspsykologin, vilken är
den metod vi ämnar använda i vår studie. Den socialkonstruktionistiska synen på identitet är
något som det diskurspsykologiska angreppssättet tagit fasta på. Identiteten ses också här som
något flytande som har förmågan att anpassa sig till en specifik social miljö eller kontext i vilken
en människa befinner sig och som något som konstrueras i interaktionen (Edley i Wetherell et al.
2001, s. 192). Subjektspositioner kan definieras som ”[...] locations within a conversation” (a.a.,
s. 210), vilket betyder att de är de positioner eller identiteter som antas och blir relevanta inom en
specifik konversation eller samtal. Sättet att tala inom dessa samtal kan variera både i en och
samma  konversation  som  mellan  olika  konversationer  beroende  på  vilken  diskurs  eller
tolkningsrepertoar som gäller. På samma sätt kan även identiteten hos talaren skifta. Som ett
exempel kan en person som definierar sig som “svensk” i ett samtal och samtidigt placera sig
som  “icke-svensk”.  Själva  grundtanken  med  subjektspositioner  är  högst  central  för
diskurspsykologin då det är den som binder ihop den bredare föreställningen om diskurser och
tolkningsrepertoarer med den sociala konstruktionen av identiteten. Genomgående i uppsatsen
har vi valt att markera subjektspositioner med citationstecken för att betona att det är en social
konstruktion.

3.1.4 Ideologiska dilemman
Ideologier har ur ett marxistiskt synsätt beskrivits som sanningar och det som ses som naturligt
och  rätt,  det  vill  säga  normer  och  värderingar  i  ett  samhälle.  Dessa  värderingar  och  idéer
representeras av de högst uppsatta i samhället, societeten, och blir det som ses som det “rätta” för
hela samhället. Billing et. al. 1988 (hämtat ur Edley 2001, s. 202) gör en annan definition även
om det inte förnekar den marxistiska, de talar om intellektuell ideologi och levd ideologi. Den
levda ideologin är den tro och ”sanningar”, värden, normer och praktiker som är rådande i en
kultur eller samhället. Det kan ses vara “the way of life”, ett samhälles sunda förnuft. Begreppet
menar Edley (2001) kan likställas med kulturbegreppet på det viset (s. 203). Billig et al (hämtat
ur Wetherell, Taylor & Yates 2001, s. 203) och Edley (2001, s. 203) menar att levd ideologi inte
handlar om något fast och konsekvent med endast en norm utan en ideologi kan rymma många
normer,  värden  och  ”sanningar”  som  är,  motsägelsefulla.  Olika  sätt  att  tala  om  saker  och
händelser  skapas  ofta  ihop som motsättande  positioner  men existerar  inom samma ideologi.
Normer, värden och “sanningar” som är motsägelsefulla och fungerar motsättande till varandra
skapar  de  dilemman som Edley (2001)  kallar  för  ideologiska  dilemman (s.  202-203).  Edley
(2001) ger exempel på ideologiska dilemman inom en levd ideologi. Han menar att det finns en
“sanning” som säger  att  vi  ska finnas  där  för våra barn,  att  barnen är det  viktigaste  vi  har.
Samtidigt ska vi göra karriär och ha en bra relation med vår partner. Vi ska alltså vara närvarande
för barnen, vara de som uppfostrar och tar det dagliga ansvaret för dem men samtidigt ska vi
spendera hela dagarna på arbetet för att göra oss en karriär. Till detta läggs att vi ska ha tid själva,
utan  barn  eller  andra,  med  vår  partner  för  att  vårda  den  relationen.  Dessa  “sanningar”  är
svårförenliga och motsägelsefulla men figurerar ändå i en och samma levda ideologi,  i samma
“way of life” (s. 204-209).

Vi förhåller oss till ideologier i identitetsskapandet genom våra egna narrativ, vår berättelse om
oss  själva  och  vår  identitet,  genom  att  hantera  dessa  ideologiska  dilemman.  Ideologiska
dilemman  är  synliga  då  aktörer  försöker  förhandla  och  balansera  olika  positioner  som  är
motstridiga (Stanley och Billig 2004, s. 160). Att till exempel se sig som “icke-svensk” samtidigt
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som svensk och tala om det är att göra detta. Ideologiska dilemman går inte att helt balansera då
det  inte  finns någon lösning på motstridigheterna vilket  kan förstås  genom samma exempel.
Denna förhandling är enligt Billig et. al. (1988) något som vi alla gör hela tiden då vi pratar om
oss själva, det förhandlas alltså genom dialog och är på så vis inbyggda i ideologiska praktiker (s.
143).

3.2 Det intersektionella perspektivet, rasifiering & genus
I detta avsnitt presenterar vi det intersektionella perspektivet och dess för vår studie centrala
begrepp.  Vi  börjar  med det  intersektionella  perspektivet  och fortsätter  sedan med begreppen
rasifiering och genus och förklarar även vårt förhållningssätt till begreppen. 

3.2.1 Intersektionalitet
Vi anser att det är av största vikt att anamma ett intersektionellt perspektiv i vår studie då det
bidrar med ett helhetsperspektiv i förståelsen av den identitetsskapande processen. I föregående
avsnitt  om  den  diskurspsykologiska  synen  på  identitet  beskrevs  vikten  av  att  anamma  ett
socialkonstruktionistiskt  perspektiv  på  identitet  för  att  få  en  förståelse  för  den  mångfald
identitetsbegreppet  inbegriper.  De menar  att  det  är  omöjligt  att  studera en människas  villkor
utifrån ett perspektiv där kanske endast könstillhörigheten förklarar identiteten. Istället betonas
att till exempel kön alltid samverkar med en mängd andra strukturerande kategorier så som ålder,
etnicitet  och klass  (Hammarén och Johansson 2009,  s.  90).  Nina Lykke (2003) förklarar  att
intersektionalitet är ett kulturteoretiskt begrepp som handlar om hur subjektspositioner gällande
genus och ”ras”2 är sammanvävda med varandra. Hon menar att maktpositioner och strukturer
inte kan talas om utan att se till hur kategorier som till exempel genus, klass, nationalitet et cetera
samspelar dynamiskt i en maktasymmetri (s. 48, 49). Genom ett intersektionellt förhållningssätt
ses makten som något instabilt, den förskjuts och förändras och antar nya former beroende på
kontext. Det finns inte endast en form av hierarki eller struktur att ta hänsyn till utan över- och
underordning ses  som processer  där  olika  strukturer  i  samhället  samspelar,  underbygger  och
ibland  försvagar  varandra  (Ambjörnson,  2009,  s.  71).  Intersektionalitet  fungerar  som  ett
analytiskt  verktyg  genom  vilket  vi  kan  förstå  makt  och  ojämlikhet  utifrån  flera  kategorier
samtidigt (de los Reyes, 2007). I en studie med ett intersektionellt perspektiv fokuserar forskaren
på samspelet mellan olika former av makthierarkier snarare än enbart på makten i en hierarki,
struktur eller kategori.  

3.2.2 Rasifiering. 
I ett postkolonialt perspektiv är ojämlikheter produkten av makthierarkier mellan grupper. Det
gör det till en kontextuell process som är i ständig förändring. Rasifiering är en ojämlik struktur
som kan beskrivas som en process “genom vilka sociala relationer mellan människor struktureras
enligt kulturella och biologiska tillskrivna egenskaper på ett sätt som definierar och konstruerar
differentierade sociala gemenskaper som (olika) “ras” kollektivt (Carper, Green & Halpern 1996,
hämtat ur de los Reyes, Molina, Mulinari 2005, s. 311). Det vill säga att konstruktionen av “ras”
sker  genom  rasifiering,  människor  blir  rasifierade,  kategoriserade  som  tillhörande  etniska
grupper som tidigare talats om som tillhörande en viss “ras”. Processen att bli tilltalad och sedd
på som av en annan “ras”, eller tillskrivas egenskaper och erfarenheter, utseende och beteende
utifrån detta är att bli rasifierad. Tanken om att människan skulle kunna delas in i raser är en
historisk uppfattning som motbevisats, “ras” är en social och ideologisk konstruktion och inga
genetiska  skillnader  finns  människor  emellan  som  kan  förklara  kulturella  olikheter.

2 “ras” sätts inom citationstecken för att poängtera att även det är en social konstruktion.
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Föreställningen om mänskliga raser har påverkat människors liv genom historien och än idag
lever det kvar och produceras och reproduceras i samhälleliga strukturer. Det kan beskrivas som
att icke-vita diskrimineras och exkluderas i vithetens hegemoni. Trots en uppfattning om att raser
inte existerar lever processer kvar där människor tillskrivs olika egenskaper på grund av sitt
utseende, efternamn eller ursprung. 

Ett begrepp som dykt upp mycket både i den tidigare forskningen och i den mediala debatten är
etnicitet. Därför tycker vi att det är av vikt att reda ut dess betydelse och hur vi förhåller oss till
det.  Inte  minst  för  att  det,  som  beskrivet  ovan,  tidigare  ofta  använts  i  ett  intersektionellt
perspektiv där det  talats  om som en av de strukturerande kategorier  som i  ett  nära samspel
påverkar  identitetskonstruktionen. De  los  Reyes  (2007)  skriver  att  begreppet  etnicitets
traditionella användning har att göra med de kategoriserande aspekter som kan förklara en viss
grupps unika egenskaper.  Dessa egenskaper kan vara gemensamma traditioner, en gemensam
kultur  eller  historia,  vilka  kan  tolkas  som  något  som  binder  ihop  gruppen  och  ger  dess
medlemmar både en identitet  och tillhörighet.  I den mån dessa egenskaper representerar den
idealbild med vilken man vill  bli  identifierad som av andra,  skapar  de en sammanhållning i
relation till andra grupper (s. 47). Vi anser inte att etnicitet är tillräckligt tydligt förklarande av de
strukturella processer som är väsentliga i en analys med en diskursanalytisk och intersektionell
ansats. Som Irene Molina (2005) menar så döljer begreppet de maktasymmetrier rasismen skapar
i ett samhälle. Vi ser på etnicitet som en social konstruerad kategori och kommer att använda oss
av  begreppet  i  de  fall  vi  hänvisar  till  grupper  som kan ses  ha  gemensamma traditioner,  en
gemensam kultur och historia. Begreppet rasifiering därmot, innefattar ett tydligt maktperspektiv
och fokus läggs på sociala praktiker, handlingar, tillskrivningar och normer vilket gör det mer
lämpligt för oss att använda. Begreppet synliggör de samhälleliga maktasymmetrier som skapats
på grund av rasism (a.a. s. 94, 103). Det besvarar “frågorna hur, varför och med vilka effekter
sociala meningar förknippas med rasmässiga särdrag, som konstruerats inom specifika politiska
och socioekonomiska sammanhang” (a.a., s. 104). 

3.2.4 Genus
“Genus kan beskrivas som “det diskursiva/kulturella medel varigenom >>könad natur>> eller
>>ett  naturligt  kön>> skapas och etableras  som något  >>fördiskursivt>>,  något  som föregår
kulturen, en politisk neutral yta på vilken kulturen verkar” (Butler 2007, s. 56, 57). På så sätt kan
man säga att genus definieras på samma sätt som etnicitet ur ett intersektionellt perspektiv, som
en socialt konstruerad kategori, som en konstruktion av det sociala könet. Precis som etnicitet
inom rasifieringsteori  ses  vara  en  förskönande  omskrivning  av  “ras”,  kan  genus  sägas  vara
detsamma av “kön” och sexualitet (Johansson och Molina 2005, s. 264). Genus är ett begrepp
som används för att skilja på det som uppfattas som ett biologiskt kön och ett socialt konstruerat
kön och innefattar ett maktperspektiv på ett sätt som inte kön utifrån en biologisk syn gör. Vi har
valt att använda oss av begreppet genus för vi anser att det bäst innefattar detta maktbegrepp som
är viktigt i vår uppsats. Vi vill vara tydliga med att vi ser kön som något socialt konstruerat
liksom även om Butler (2007, s. 69) hävdar. Hon problematiserar kön och genus som ett binärt
par och att genus ses som ett begrepp kopplat till ett biologiskt kön. “Om genus är de kulturella
betydelser som den könade kroppen antar, då kan ett genus på intet sätt sägas följa av ett kön”
(a.a.,  s. 55). De los Reyes och Mulinari (2005, s. 10) talar om  bekönande  processer vilka på
samma  sätt  som  rasifierande processer  utgår  från  att  det  finns  kulturella  och  biologiska
skillnader mellan kategorierna. Kroppar blir på så vis könade precis som kroppar blir rasifierade,
de är inte av ett kön eller genus, de konstrueras som ett. Här kan vi förstå att tanken om ett binärt
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genus kan problematiseras. Genus kan inte ses kopplat med ett “kön” utan är ett mer flytande
begrepp där kvinna, femininitet,  man och maskulinitet kan vara betecknande av vilken kropp
som helst. Därav har vi varit noga med att formulera oss utefter detta då vi har sökt respondenter
och hur vi talar om det i uppsatsen. Vi har valt att fråga efter “du som identifierar sig som tjej” då
vi talat med och om respondenter och andra människor innan de själva talat om hur de definierar
sig. Vid användandet av orden “tjej” och “kille” i uppsatsen används de bara då det talas om det
som är definierat. 

4. Metod
I det här avsnittet inleder vi med en kort motivering av valet av diskursanalys som metod där vi
redogör för varför diskurspsykologin är bäst lämpad för vår studie. Vi går sedan vidare till själva
genomförandet  av  studien  där  vi  först  motiverar  vårt  urval  för  att  sedan  beskriva  både
urvalsprocess och hur insamlandet av data gick till. Sedan redogör vi för själva analysförfarandet
där vi också kommer gå in på hur vi ämnar använda det intersektionella perspektivet i vår analys.
Avslutningsvis diskuterar vi de etiska överväganden vi varit tvungna att ta ställning till. 

4.1 Diskursanalys & Diskurspsykologi 
Utifrån  vår  frågeställning  har  vi  har  valt  att  använda oss  av diskursanalys,  närmare bestämt
diskurspsykologi.  Diskurspsykologin  fokus  ligger  på  människors  situerade  konstruktioner
(Lindblom, Stier 2011, s. 212). Språket har en stor betydelse och hur användningen av det i
interaktion  skapar,  producerar  och  vidmakthåller  sanningar  och  mening.  Lindblom och Stier
(2011)  liknar  språket  med  en  byggarbetsplats  där  språket  konstruerar  världen  och  är  i  sig
konstruerat,  de språkliga  beskrivningarna  ses  som sociala  praktiker  där  inget  är  självklart.  I
diskurspsykologin tittar  man därför  nära på språket  som används för att  visa på hur  sociala
strukturer formas och formar i interaktionen människor emellan via språket (a.a., s. 213, 227). En
diskurspsykologisk  studie  är  väl  motiverad  av  vår  frågeställning  och  syftet  med  studien  då
diskurspsykologi i första hand intresserar sig för hur vi använder språket och aktivt konstruerar
identitet (Burr 2003, s. 57). Detta bottnar i det socialkonstruktionistiska perspektivet vilket inte
går  att  särskilja  från  diskurspsykologin.  Vi  kommer  därför  studera  respondenternas
språkanvändande på nära håll för att synliggöra hur de genom det aktivt konstruerar identitet och
“sanningar”,  hur  tolkningsrepertoarer  och  ideologiska  dilemman  är  aktiva,  används  och
konstrueras i interaktionen. 

4.2 Genomförande
För att läsaren ska ha möjlighet att följa med i processen och bedöma resultatet är det av vikt att
noggrant  redogöra  för  arbetsprocessen  i  en  diskursanalytisk  studie.  Vi  redogör  därför  i
kommande del detaljerat för hur vi gått till väga. Vi börjar med att presentera urvalet och hur
data samlats in för att sedan gå vidare med den analytiska processen.

4.2.1 Urval 
Det urval vi vill undersöka i vår studie tillhör den grupp som i dagens samhälle kan kategoriseras
som “den andra generationens invandrare”, vilket av NE (2014) definieras som en ”[...] person
som har minst en förälder född utomlands”. Anledningen till att vi valt att vända oss till just
denna grupp handlar om att vi anser att det är av vikt att våra respondenter levt i Sverige under
den största delen av sitt liv för att tydligare förstå vad situationen att leva i en majoritetskultur
med en annan kultur  i  bagaget har för påverkan på individen och identitetsskapandet,  vilket
också är en del av studiens syfte. Den definition av begreppet “andra generationens invandrare”
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som presenteras av NE (2014) är dock något som vi i vårt urval valt att frångå då vi fodrar att
våra respondenter ska ha två utlandsfödda föräldrar. Detta för att stärka aspekten av att komma
från en annan kulturell bakgrund än den man befinner sig i. 

Vårt urval består således av ungdomar vilka själva definierar sig som tjejer, kvinnor eller flickor
med invandrarbakgrund. De är i gymnasieåldern vilket innebär att respondenterna har en ålder på
16-18 år. Att vårt fokus ligger just på ungdomar har att göra med att även om identiteten ur ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv är något som ständigt förhandlas om, anser vi att det ges
extra  mycket  utrymme  till  dessa  förhandlingar  kring  olika  möjliga  identiteter  under
ungdomstiden, vilket gör denna grupp extra intressant. 

Då urvalet består av respondenter i ungefär samma ålder och med samma kön kan det på ett sätt
tolkas som att vi valt att använda oss av det Patton (2002) beskriver är ett homogent urval, vilket
hon menar passar då man har för avsikt att analysera en särskild undergrupp på djupet (s. 235).
Men vi anser att vårt urval är en potentiellt heterogen grupp då de exempelvis inte delar samma
kulturella bakgrund. Snarare är vårt urval en grupp som homogeniseras i och med kategorisering
och genom att  de positioneras och rasifieras av majoritetssamhället.  De definieras ofta ligga
längst bort från det som kan tolkas som västerländskt eller “svenskt”, och konstrueras därför
också ofta som tillhörande “de Andra”.  Därför skulle man kunna säga att de är en homogen
grupp men då enbart utifrån att de genom denna kategorisering erhåller delade erfarenheter. 

Urvalet i vår studie kan presenteras som elever på någon av gymnasieskolorna i Eskilstuna, de
var fördelade över program som handelsprogrammet, det beteendevetenskapliga programmet och
det samhällsvetenskapliga programmet. De hade alla föräldrar som är födda i ett annat land än
Sverige,  exempelvis  Ryssland,  Syrien,  Irak,  Somalia,  Kurdistan  och Montenegro.  De är  alla
uppväxta i Sverige, men några av dem har även erfarenhet av att en tid bo i ett annat land.  

4.2.2 Urvalsprocessen
För att komma i kontakt med de respondenter vi ansåg kunna bidra med den viktiga information
vi behövde, tog vi kontakt med de olika kommunala gymnasieskolor som finns i Eskilstuna. Vi
började med att mejla alla rektorer med en beskrivning av vår studie och vilka respondenter vi
sökte.  Då vi  inte  fick  någon kontakt  i  detta  första  skeende valde  vi  att  ringa  istället.  Detta
resulterade i att en rektor hörde av sig med en ytterligare hänvisning och kontaktuppgifter till en
lärare som blev vår väg in på fältet och vi kom således i kontakt med vår första fokusgrupp. Vi
åkte också runt till alla gymnasieskolor och satte upp lappar med en presentation av studien och
en önskan om att respondenterna skulle ta kontakt. Vi använde oss också av sociala medier som
exempelvis Facebook i vårt sökande. Detta gav dock inget resultat. 

Efter en trög start då vi började känna att det var hopplöst och svårt att hitta de respondenter vi
behövde fick vi äntligen kontakt med ännu en rektor på en av Eskilstunas gymnasieskolor. Ett
möte bokades in och vi fick då möjlighet att komma dit med ett formulerat missivbrev (se bilaga
1) där vi beskrev vår studie. Denna rektor var mycket positivt inställd till vår undersökning och
efter att ha presenterat den på ett möte med sina kollegor fick vi tillträde till skolan för att själva
ta kontakt med de vi ansåg kunna vara relevanta för oss. Detta resulterade i att vi under två dagar
stod i skolans caféteria med pepparkakor och saft. Vi fick aktivt närma oss de elever som befann
sig där för att fråga dem om de kunde tänka sig vara med. 
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4.2.3 Datainsamling, fokusgruppintervjuer.
Vi har valt att använda oss av fokusgrupper som datainsamlingsmetod då vi är intresserade att se
hur målgruppen tillsammans genom språket konstruerar och förmedlar de subjektspositioner som
möjliggörs,  omöjliggörs,  tillskrivs  och intas.  Fokusgrupper  är  en bra  metod för  att  samla in
empirisk data om man är intresserad av sociala gruppers interaktion, produktion av normer och
tolkningar.  I  fokusgruppsintervjuer  är  det  social  interaktion  som  är  datakällan,  den  sociala
interaktionen producerar data genom deltagarnas olika jämförelser av erfarenheter som visar på
komplexitet  och  sociala  praktiker  på  ett  sätt  som inte  kommer  fram i  till  exempel  enskilda
intervjuer (Halkier, 2010, s. 10-12). Vår frågeställning berör mångdimensionella fenomen i ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär att det finns många olika tolkningar av ett och
samma fenomen som går att fånga upp i fokusgruppintervjuer på ett annat sätt än i till exempel
enskilda intervjuer, eller observationer. Samtalen ser vi som performativa, det vill säga att vi ser
“att  tala”  som att  göra något  vilket  får  praktiska konsekvenser  (a.a.,  s.  47).  Nackdelen med
fokusgruppintervjuer är bland annat att olika grupprocesser kan påverka respondenternas uttryck
för sina erfarenheter och uppfattningar. Detta kan dock ses ske oavsett intervjuform vilket inte
gör det till ett hinder i sig men vi är medvetna om detta och har tagit hänsyn till det. Dock så är
även det en intressant aspekt i hur “sanningar” och “fakta” produceras och hur det talas om olika
kategorier och positioner vilket är av intresse för oss.

Vi har genomfört fyra fokusgruppintervjuer, tre intervjuer med fem tjejer och en intervju med två
tjejer, alla i åldrarna 16 till 18 år. Att vi har en intervju där endast två respondenter deltar beror på
att tre respondenter uteblev. Vi valde ändå att genomföra intervjun då vi ansåg att vi kunde få
värdefull och användbar data trots antalet respondenter. För att hantera bortfallet valde vi att
hålla  ytterligare  en  fokusgruppsintervju  utöver  de  tre  rekommenderade,  med  fem deltagare.
Intervjuerna  hölls  efter  en  öppen  modell  då  vi  var  intresserade  av  att  låta  den  sociala
komplexiteten  fritt  utvecklas  av  respondenterna  tillsammans  med  oss.  Det  ledde  till  att
respondenterna istället  för att  svara på specifika frågor hamnade i  diskussioner med oss och
varandra där de på ett mer naturligt sätt förhandlade kring sin identitet (Halkier 2010, s. 38). 

Intervjumallen (se bilaga 2) var uppdelad i tre teman: identitet, bemötande och tillhörighet. Vi
ställde utefter dessa teman öppna frågor. Vi var båda två delaktiga i intervjuandet vilket vi förstår
kan vara både en fördel och en nackdel. En nackdel för att det, som Jan Trost (2010, s. 67)
skriver,  kan upplevas som en ojämn maktförhållandesituation där de intervjuade känner sig i
underläge.  Detta  upplevde  vi  inte  under  gruppintervjuerna  eftersom  det  ändå  var  fler
respondenter än intervjuare, det blev dock påtagligt under den intervjun då vi endast hade två
respondenter. Där kunde vi ha gjort annorlunda men ansåg ändå att det är mer viktigt att vi kunde
vara med båda två eftersom vi kompletterar varandra väldigt bra. Det är den fördelen som Trost
(2010) nämner i första hand med att vara fler intervjuare, man finns som stöd för varandra och
får ut mer information än om man skulle varit själv, speciellt om man är en oerfaren intervjuare
vilket  vi  var.  Intervjuerna  spelades  in  med  hjälp  av  diktafoner  efter  respondenternas
godkännande. Detta för att vi sedan noga skulle analysera språket och vara säkra på att vi får
med alla språkliga aspekter.
 
Ett annat problem med gruppintervjuer kan vara att inte alla kommer till tals (a.a., s. 67). Detta
upplevde vi dock endast under en intervju och anser också att även om någon som är tystlåten
inte  kommer  till  tals  i  samma  utsträckning  som  övriga  så  syns  ändå  medhåll  och  korta
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kommentarer i intervjumaterialet, det bidrar också till samtalet. Två av intervjuerna ägde rum på
respondenternas  gymnasieskola  och  två  på  högskolan.  De  intervjuer  som  vi  höll  på
gymnasieskolan blev aningens kortare på grund av att  respondenterna hade en lektion att  gå
tillbaka till. Detta gjorde oss lite stressade och vi kände att vi kunde ha kommit längre i samtalet
om vi haft  mer tid  på oss.  Intervjuerna kändes avslappnade trots  den knappare tiden och vi
upplevde att vi fick ta del av värdefull information som gott och väl räcker för analysen trots en
knappare  tid.  Halkier  (2010,  s.  35)  skriver  att  lokaliseringen  av  fokusgruppintervjuer  alltid
påverkar empirin.  Om intervjuerna,  som i vårt  fall,  hålls  på institutionella platser kan de till
exempel  bli  lite  mer stela  då respondenterna inte  känner  sig  helt  hemma och bekväma men
samtidigt finns det fördelar som att man slipper störningsmoment som kan uppkomma på andra
platser. Även om platserna för intervjuerna var institutionella upplevde vi inte någon skillnad i
stelhet trots att respondenterna var mer “hemma” då vi var på deras skola. Vi upplevde mer att
det var sammansättningen av gruppen som påverkade det, om deltagarna kände varandra sedan
innan eller inte.

4.3 Analytiskt tillvägagångssätt 
Analysmaterialet  består  av  fyra transkriberade intervjuer  som tillsammans omfattar  drygt  tre
timmar inspelade samtal.  Eftersom det är en diskurspsykologisk analys  vi ämnar göra är det
språket vi tittar noga på. Vi kommer genom en nära läsning av de transkriberade intervjuerna
“koda” intervjuerna och plocka ut de teman som vi ser som återkommande. Vi fokuserar på vilka
subjektspositioner  som  tjejerna  gör  möjliga  eller  omöjliga,  vilka  möjligheter  som  görs  i
framställandet av sig själva och andra, hur dessa utnyttjas och på vilket sätt. Vi kommer söka
efter mönster i utsagorna med hjälp av de valda teoretiska och metodologiska begreppen som
“spårhundar”. Potter (hämtat ur Halkier 2010, s. 96) menar att man i analyser av fokusgruppdata
söker efter strategier som människor använder sig av för att konstruera sina berättelser vilket vi
kommer göra då vi tittar  efter  ideologiska dilemman, subjektspositioner,  tolkningsrepertoarer,
och hur genus och rasifiering konstrueras och talas om. Vi kommer att titta på hur, och vad som
konstrueras som sanning och fakta genom språket. 

4.3.1 Det intersektionella perspektivet som metod.
Som  tidigare  beskrivet  i  teoridelen  anser  vi  att  det  är  omöjligt  att  förstå  tjejernas
identitetskonstruerande  utan  att  använda  ett  intersektionellt  perspektiv.  Genom  det
intersektionella  förhållningssättet  kommer  vi  se  de  unga  tjejernas  möjligheter  och/eller
begränsningar  inte  enbart  som ett  resultat  beroende av deras  subjektspositioner,  eller  snarare
genuspositioner  som  kvinnor.  Utan  vår  avsikt  är  att  se  hur  genus  samspelar  med  andra
strukturerande kategorier  som rasifiering och ålder.  Vår analys  av intervjumaterialet  kommer
visa  hur  de  unga  tjejernas  positioner  som  kvinnor  är  i  ett  nära  samspel  med  andra
subjektspositioner de intar, tillskrivs och erbjuds i interaktionen. Detta kommer hjälpa oss att få
en  större  förståelse  för  den  över-  eller  underordning  en  ung  tjej  i  gymnasieåldern  som
kategoriseras som “andra generationens invandrare” utsätts för. 

Således ämnar vi använda det intersektionella perspektivet som ett  analytiskt verktyg genom
vilket vi kan förstå makt och ojämlikhet utifrån flera olika kategorier samtidigt. Genom att titta
på hur respondenterna talar kring sin specifika position som tjej, ung, med en invandrarbakgrund
och hur de genom språket kategoriseras/kategoriserar och hur dessa kategorier samverkar och
skär  varandra  i  olika  maktordningar,  kommer  vi  synliggöra  vilka  konsekvenser,  möjligheter
och/eller  begränsningar  en  annan  kulturell  bakgrund  tillsammans  med  kvinnans  position  i
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samhället får för den enskilda individen. Det kommer bli tydligt hur identiteter skär i varandra i
maktasymmetriaxlar, vilket gör att vi bättre kan få en förståelse för att en subjektsposition måste
förstås utifrån sitt  förhållande till  övriga subjektspositioner.  Perspektivet synliggör “hur olika
historiskt och situationsberoende maktrelationer skapas i och genom den simultana verkan av
genus, klass och “ras”/etnicitet” (Paulina de los Reyes och Diana Mulinari 2005, s. 24).

5. Forskningsetiska ställningstaganden
I jakten på respondenter delade vi ut ett missivbrev till dem som var intresserade av att vara med
efter att vi muntligen berättat om studien. I brevet framgår hur informationen kommer användas
och hanteras helt enligt forskningsetiska krav. Men då vi tycker att det är viktigt med en klar och
tydlig information kring studien och för att säkerställa att respondenterna verkligen förstod vad
forskningen  handlande om berättade  vi  i  mötet  med  respondenterna  om syftet  med studien,
bakgrunden till den och varför vi var intresserade av just respondenter som identifierar sig som
tjejer, är i gymnasieåldern och kan sägas tillhöra kategorin “andra generationens invandrare”. Vi
informerade också vad som gäller utefter de forskningsetiska kraven. Detta var också något vi
upprepade  i  början  av  varje  intervju,  där  vi  utefter  informationskravet  återigen  förklarade
studiens syfte och villkoren som gäller för deltagandet, att de i enlighet med samtyckeskravet när
som helst kan välja att avbryta sin medverkan utan påföljder och att vi behöver deras samtycke
för deltagandet och inspelandet av intervjuerna. Vi informerade också om vad som gäller enligt
konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet,  det  vill  kortfattat  säga  att  vi  förklarade  att  all
information kommer hanteras konfidentiellt, ingen respondent ska kunna identifieras och inspelat
material och andra uppgifter om de medverkande kommer inte sparas eller nyttjas till annat än
studien (Vetenskapsrådet, 2007). I missivbrevet skrev vi våra kontaktuppgifter så att de när som
helst kan kontakta oss med frågor eller om de ändrat sig angående sitt deltagande. De som ville
lämna sin mailadress för att få den färdiga studien skickad till sig gjorde även detta.

Forskning där barn och unga är deltagare är ur ett etiskt perspektiv mer problematiskt att få till
stånd än i de fall deltagarna är vuxna. Detta har att göra med att då barnets/ungdomens förmåga
att riktigt förstå vad forskningen innebär eller vilka konsekvenser och risker som följer med den
inte säkert är fullt utvecklad, blir det svårare att få ett informerat samtycke som är adekvat. Då
vår studie riktar sig mot ungdomar i en ålder mellan 16 och 18 år har vi varit tvungna att ta
ställning till dessa forskningsetiska överväganden genom att diskutera frågor som handlar om
huruvida vi behövt vårdnadshavarnas samtycke eller inte. I lagen om etikprövning går det att läsa
om de etiska riktlinjer man som forskare bör följa och i den 18 § står det att “[...]barn som fyllt
15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka
till forskningen. I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen”
(SFS 2003:460, 18 §). Då vi anser att våra respondenter visat en väl utvecklad förmåga att förstå
studiens syfte och konsekvenser har vi med hänvisning till ovan nämnda lag inte känt att det
funnits  något  behov av  att  få  vårdnadshavarnas  godkännande.  Vi  har  ändock enligt  god sed
informerat föräldrarna om studien via ett missivbrev. 

6. Resultat
I detta avsnitt presenterar vi de teman vi funnit genom en noggrann analys av intervjuerna. Vi har
lagt störst fokus på det som uppfattats som mest relevant för att kunna uppfylla studiens syfte.
Med  hjälp  av  begreppen  tolkningsrepertoarer,  subjektspositioner  och  ideologiska  dilemman
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kommer vi här presentera resultatet  genom att  varva citat  hämtade ur intervjuerna med våra
tolkningar av dem. I det inledande skeendet redogör vi vårt första tema vilket vi kallar “Vi” och
“Dem”, för att sedan gå vidare till  att presentera de subjektspositioner vi tycker synliggörs i
respondenternas sätt  att  tala  om sig själva med varandra.  Vi har  valt  att  presentera de olika
subjektspositionerna under rubrikerna: Att  positioneras som problematisk,  Att  inta positionen
som “den stolta invandraren” och Att göra ”invandrartjejen”. Att vi inlett med temat “Vi” och
“Dem” handlar om att vi tolkar att den tolkningsrepertoar eller det diskursiva sammanhang som
talar  om  samhället  som  delat  utgör  själva  grunden  för  de  subjektspositioner  vi  funnit.  En
sammanfattning av resultatet avslutar detta kapitel. 

6.1 “Vi” och “Dem”
Under denna rubrik ämnar vi beskriva den tolkningsrepertoar som genomgående kommer fram
under  intervjuerna  och  som  definierar  en  syn  på  samhället  som  delat.  I  mötet  med
respondenterna blir det synligt hur de genom sin användning av språket konstruerar en skillnad
mellan sig själva, sin identitet och det som kan talas om som det ”svenska”. De gör detta genom
att  aktivt  använda  sig  av  personliga  pronomen  som  ”Vi”,  ”Dem”  och  ”Ni”.  Den
tolkningsrepertoar som synliggörs här, och vilken utgör en förutsättning för och det diskursiva
sammanhang de framförhandlade subjektspositionerna tjejerna tillskrivs och intar, handlar om en
syn på samhället där det framträder som delat. Detta innebär ett samhälle som består av olika
kategoriseringar av grupper och konstruktioner av ”Vi” och ”Dem”, vilket är något som tydligt
framkommer när vi ställer frågan om hur tjejerna förhåller sig till “svenskhet”. 

”Det handlar ju om dessa normer ni har.. typ.. [jaa].. att man ska va.. blond, blåögd... lång smal och så
dära..  [mmm]..  Att  man  ska  bete  sig  på  ett  sätt  vid  vissa  tillfällen.  Och  det  är  det  vi...  asså  vi  typ
invandrare.. tar till oss. Eller så hära vi... asså.. vi är kanske annorlunda på vissa grejer fast vi har ändå lärt
oss att va.. på den här..  vid här tillfället ska vi va så här.. och andra tillfällen ska vi va så.. [mmm].. såaam”
(R2, intervju 2).

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur respondenten konstruerar skillnad och intar positionen
som en  annan,  som ”invandraren”  i  förhållande  till  den  svenska  kontexten.  ”...asså  vi  typ
invandrare”, ”...vi  är kanske annorlunda”, ”...vi  va så här” visar hur konstruktionen av en
identitet/subjektsposition som “invandrare” framträder, samtidigt som ”...dessa normer ni har”
visar hur hon positionerar oss3 som tillhörande det ”svenska” under intervjun. Detta trots att vi i
presentationen  av  vår  studie  inför  varje  intervju  förklarade  att  vårt  intresse  för  “den  andra
generationen” också härrör från att vi själva kan definieras tillhöra den kategorin. Vi tolkar detta
som att vi av respondenten inte definieras ligga lika långt bort från det västerländska som dem
och därför tillhör de icke-rasifierade vilket gör att det konstrueras en skillnad mellan oss. Även
följande citat visar tecken på hur osäkra respondenterna var på vår tillhörighet samtidigt som den
skillnad som konstrueras här blir väldigt tydlig. Vi undrade även här vad “svenskhet” innebär för
dem och frågan som ställs av respondenterna innan de “vågar” svara, “...vart är ni ifrån?” visar
tydligt att det är  tolkningsrepertoaren “Vi” och “Dem” som används. Respondenten ville veta
huruvida vi positionerade oss som “svenskar” eller inte, om vi tillhörde “de Andra” i förhållande
till deras position. Konstruktionen av skillnad och en gemensam kategori som “invandrare” blir
synlig,  samtidigt  som konstruktionen  av  kategorin  “de  Andra”  eller  de  “svenska”  sker.  Det
försynta skrattet  [hehe] som fungerar som en pausmarkör innan hon fortsätter meningen med
“innan jag börjar säga någonting” tolkar vi  som att  den kategori  till  vilken respondenterna

3 läs intervjuarna Marie och Katarina. 



26

placerar  “svenskar”  inte  bär  på  positiva  attribut.  Att  tillskriva  den  kategori/position  som
konstruerats  som  motpol  genom  tolkningsrepertoaren  kring  “vi”  och  “dem”,  negativa
egenskaper,  ser vi  som en motståndsstrategi  vilken används för att  bättre  kunna hantera den
subjektposition respondenterna tillskrivs. 

“nä asså,   nu vet  inte  jag  om jag vågar  säga,  ni..alltså  vart  är  ni  ifrån?  [hehe]  innan  jag börjar  säga
någonting” (R2, intervju 3). 

Denna tolkningsrepertoar som konstrueras kring “Vi” och “Dem” gör en subjektsposition möjlig
och  den  kan  benämnas  som  “den  Andra”.  I  en  diskurs  där  samhället  ses  som  delat  finns
positionen “den Andra” oavsett vilken position man själv befinner sig i. Detta är något vi även
fann i den tidigare forskningen där M. Andersson (2003) beskriver hur hon synliggjort diskurser
vilka på olika sätt bidrar till att producera social ojämlikhet och skillnader i samhället. Här blir
“de Andra” i dagens kontext de med icke-västerländsk bakgrund. Men för tjejerna i vår studie
tillskrivs subjektspositionen som kan benämnas som “den Andra” de som kan definieras som
tillhörande det  “svenska”.  Även i  citatet  nedan använder  sig en respondent  av ett  personligt
pronomen, ”Dem” som ett medel i sitt skillnadsskapande.

”etnicitet är bara det att man är från olika världsdelar som en.. jag tycker inte det spelar någon stor roll så
fort man... asså man anpassar sig såklart när man flyttar till ett annat land. Så jag har anpassat mig till de
svenska reglerna och så.. Så att... men det märker ju inte dom för det är ändå.. för i deras ögon är man ju
ändå invandrare” (R3, intervju 1).

”[...] men det märker ju inte dem för det är ändå.. för i deras ögon är man ju ändå invandrare”
Det  har  inte  någonstans  framkommit  vilka  “Dem”  är  som  hon  pratar  om,  men  det  blir
underförstått att det är de som kan positioneras som “svenska eller “de Andra” i hennes ögon
sett.  Detta skillnadsskapande är något som återkommer på flera ställen under våra intervjuer.
Genom att göra skillnad på “Vi” och “Dem” är det som att respondenterna konstruerar två olika
kategorier i samhället: “invandrarna” och “svenskarna”. Tolkningsrepertoaren kring ”det delade
samhället” förstärks av att respondenterna upplever att de positioneras som en person med lågt
människovärde i den rådande samhällsdiskursen. I citatet nedan berättar en respondent om sina
tankar om invandrarbegreppet och vad hon tror det betyder för majoritetssamhället.

”Men asså... neee det tycker jag inte… jag tycker inte det har en negativ.. neee men jag tycker människorna
har gjort det till det. [R: Jaaaa, jag tycker också det] (starkt medhåll från de andra). Asså när jag säger så
här.. jaa hon är invandrare.. asså då jag brukar inte.. jag brukar inte kolla ner på en människa ba.. hon har
precis invandrat till Sverige.. asså det är inte.. det är ju inte... asså man har ju precis åkt från ett land och så
till.. det är ju inte så att jag.... jag kollar inte ner på dig bara för att du har… haft problem och kommit till
Sverige och sökt hjälp. Men det känns som att samhället gör det...  asså ser på invandrare som mindre
värda” (R4 i intervju 1).

Den sista meningen i citatet visar tydligt hur respondenten tillskrivs en subjektsposition som
”invandrare” vilket i hennes ögon betyder att hon också tillskrivs negativa attribut och ett lågt
människovärde. Hon lyfter fram en samhällelig diskurs vilket hon känner genomsyrar samhället
en  diskurs  som  placerar  “invandraren”  i  en  kategori  där  hen  ses  som  mindervärdig  eller
problematisk. Det är något hon själv tar avstånd ifrån då hon menar att det är en konstruktion
som görs av “svenskar”. Samtidigt så blir den upprättade skillnaden från det “svenska” på en och
samma  gång  ett  uttryck  för  en  konstruktion  av  en  gemensam  tillhörighet  och  identitet  till
kategorin  “invandrare”,  men  då  i  en  mer  positiv  bemärkelse  som vi  kommer  beskriva  mer
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utvecklat längre fram. Men det som kan ses här är att respondenten beskriver “invandraren” som
mer  tolerant  och  empatisk,  “jag brukar  inte  kolla  ner  på  en  människa  ba..  hon har  precis
invandrat  till  Sverige” synliggör  en  human människosyn  där  allas  lika  värde  betonas  vilket
respondenten inte tillskriver “samhället”. “Samhället” talas om som något respondenten inte är
en del av. Det som också blir synligt under intervjuerna är det  likhetsskapande respondenterna
ägnar  sig  åt,  då  det  konstrueras  en  likhet  oavsett  etnisk  tillhörighet  eller  ursprung.  Genom
användandet av ett personligt pronomen, “Vi” homogeniserar de sig själva till en och samma
grupp, med en och samma tillhörighet. Detta likhetsskapande som vi hittar i respondenternas
användande av språket och som vi har sett i Bäckmans (2009) forskning tolkar vi som en strategi
för att hantera positionen av att befinna sig i en minoritet, vilket kan tolkas som att befinna sig i
ett  underläge.  Men  att  vi4 blir  positionerade  som  “svenska”  av  respondenterna  trots  vår
tillhörighet till vår gemensamma kategori “den andra generationens invandrare” synliggör också
de  flytande  gränser  som  omgärdar  invandrarbegreppet.  Det  som  kommer  fram  är  att  det
konstrueras en hierarki bland etniciteter. Samtidigt som det konstrueras en likhet “invandrarna”
emellan konstrueras det också en skillnad mellan “invandrare” och “invandrare”. Detta är något
som  görs  av  respondenterna  själva  men  de  menar  att  det  också  är  något  som  görs  av
majoritetssamhället. Citatet nedan visar hur tjejerna själva upplever sig bli homogeniserade och
rasifierade till en och samma mindervärdiga grupp av “invandrare” av majoritetssamhället. De
menar att det konstrueras en skillnad på ”invandrare” och ”invandrare”. 

”Men dom tänker mest på så hära.. oss.. på invandrare som är från till exempel mellanöstern eller Afrika..
eller så här zigenare eller nått sånt. Men kommer det nån från USA, eller nån från England.. [mm]..[R4: då
är man inte invandrare].. då kanske asså man kanske är en invandrare.. men det är mer så här coolt.. o man
kollar på dem så hära o wow oo han lär sig ju svenska.. och det är så hära [R4: Wow en spansk som kan
prata svenska] något fascinerande” (R1 i intervju 1).

Detta förstärker förstås den känslan av solidaritet och tillhörighet till den grupp av “invandrare”
de själva konstruerat. En kategori där “invandrarna” ses som bättre än det “svenska” vilket är en
position vi kommer beskriva närmare längre fram. Denna position tolkar vi är ett sätt att göra
motstånd mot den “dåliga” position de blir tilldelade. 

6.2 Positioneringar.
I följande stycken kommer vi redogöra för de positioneringar som vi finner konstrueras, vilka
subjektspositioner som görs möjliga och omöjliga och hur de tillskrivs respondenterna själva och
de som det talas om under intervjuerna.

6.2.1 Att positioneras som problematisk. 
I avsnittet om den tidigare forskningen kunde vi läsa om Trondman (2006) och hans presentation
av en möjlig definition av begreppet “invandrare”, vilket han menar representerar den allmänna
uppfattningen.  Här  har  begreppet  tillskrivits  en  mening  som  handlar  om  att  den  som
kategoriseras som “invandrare” blir en representant för sociala problem. Detta är också något
som vi tycker synliggörs i tjejernas berättelser där de talar om sina upplevelser av att positioneras
och konstrueras som en ”invandrare” med problem. Vi har under intervjuerna funnit att detta
främst  sker  på  två  arenor,  det  är  dels  i  skolan  vilket  är  den  kontext  våra  respondenter  ofta
befinner sig i och således har lätt kan relatera till. Men också i media där “invandrarungdomen”
ibland  beskrivs  som  kriminell  eller  där  människor  från  mellanöstern  förknippas  med

4 läs författarna
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fruktansvärda terrordåd. Dessa beskrivningar bidrar till en samhällsdiskurs där “invandraren” blir
misstänkliggjord och utsatt för strukturell rasifiering och kategorisering. Vi har valt att kalla den
här  tilldelade subjektspositionen för ”invandraren som problematisk”.  Inte  för att  tjejerna på
något  sätt  är  problematiska,  utan  för  att  det  är  en  subjektsposition  som  härrör  från  olika
tolkningsrepertoarer  där  den  ena  kan  kopplas  till  den  mediala  arenan  vilken  placerar
“invandrarungdomen” som kriminell och misstänkliggjord och den andra kan kopplas till skolan
som arena och synliggörs genom lärarens handlingar där “invandraren” definieras som mindre
kunnig  och  bärare  av  problematiska  hemförhållanden.  Följande  citat  visar  tydligt  hur
respondenterna blir misstänkliggjorda och utsatta för rasifiering på grund av deras bakgrund. Vi
befinner oss i en diskussion som handlar om hur de blir bemötta, om de tror att det skiljer sig
från bemötandet av dem som enligt normen ser svensk ut.

“Aaa min bror och jag blev förföljda typ i ICA. Det var nått år sen sådär.. Vi var i ICA och vanligt såhär..
mjölk [mummel]. Och så ser vi EN.. asså han är precis på....asså ICA är ganska stort.. är precis på samma
avdelning hela tiden som vi är. Och så jag märker han kollar jätte mycket... asså det var inte diskret heller.
Det var så här.. Vad gör du, vad håller du på med.. Jag vet att du.. aaa vi ska inte baxa någonting jag lovar”
(R4, intervju 1).

Känslan av att bli misstänkliggjord och stämplad som problematisk på grund av sitt ursprung och
utseende förstärker känslan av att inte höra till. Detta föder en frustration hos respondenterna då
de upplever sig stigmatiserade. De blir genom denna rasifiering tillskrivna en den kategori som
representerar “de Andra”, de misstänkliggjorda främlingarna i den större samhällsdiskursen. En
respondent gör uttryck för denna misstänksamhet och rasifiering genom att  beskriva hur hon
uppfattar omgivningens bemötande då det framkommer att hon är muslim. Hon beskriver hur
blickar talar till henne som någon som besitter egenskaper och värderingar olika de som äger
blickarna.  Egenskaper  och  värderingar  som är  icke  önskvärda  och  rent  av  kriminella.  Hon
upplever  sig  bli  oerhört  stigmatiserad  på  grund av  sin  religion.  “säger  man att  aaa jag  är
muslim.. då är det nog direkt så hära..aa folk kollar på dig och aa.. du är typ en terrorist” (R1,
intervju  1).  Detta  är  något  som  vi  kan  koppla  till  den  mediala  arena  där  diskursen  om
“invandraren” som problematisk finns formulerad, eller mer specifikt diskursen där människor
från  mellanöstern  förknippas  med terrorism finns  och förstärker  den  marginaliseringsprocess
vilken vi menar blir synlig här. 

I följande citat  blir det också tydligt hur samma respondent från intervju ett, tydliggör hur hon
befinner  sig  i  en  position  där  hon  känner  att  hon  är  mindre  värd  än  de  ”svenska”.  Här
framkommer det också att det även globalt verkar finnas en hierarki bland etniciteter då hon
uttrycker att hon även utomlands upplever sig bli rasifierad och nedvärderad på ett liknande sätt
som i Sverige. Att hon samtidigt känner att hon kan vinna fördelar genom att positionera sig som
“svensk” i denna kontext, genom att uttrycka: “säger man Sverige så blir de såhära jätteglada
och dom blir såhär aa det är coolt och så” bekräftar för oss att denna hierarki bland etniciteter
finns. Det som blir synligt är en mer globalt övergripande samhällsdiskurs, där rasifieringen av
just muslimer är utbrett. 

“Jag har varit med om det… alltså när man säger att man typ… man kommer från mellanöstern och nått
sånt.. då får man såhära.. alltså dom dömer en direkt. Man märker ju det. Eller när man åker utomlands…
och sen så frågar dom “vart kommer ni ifrån”... säger man Sverige så blir de såhära jätteglada och dom blir
såhär aa det är coolt och så.. Men säger man aa jag kommer ifrån Kurdistan.. då är det inget svara.. Det
sjunker en..” (R1, intervju 1).
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Den  andra  arena  eller  kontext  där  respondenterna  upplever  sig  bli  positionerade  som
problematiska  är  i  skolan  där  en  tolkningsrepertoar  om  “invandrare”  som  mindre  kunniga
synliggörs  genom  lärarnas  handlingar  och  bemötande.  Detta  är  något  som  framkommer  i
följande dialog mellan respondenterna tre, fyra och fem i intervju ett.

R4“[...] Asså i Sverige blir jag påmind hela tiden att jag inte är svensk… [...] Överallt blir man påmind om 
man inte är svensk och såhär småsaker… som att till exempel såhära att.. lärare som kanske pratar lite extra
såhära.. som säger att du behöver extra svenskahjälp.. fast man inte behöver det.. Asså såhära 
specialbehandlingar som får en att känna sig annorlunda än man faktiskt behöver [...]”.
R3“[...] såhär svensklärare som kommer och säger “Din svenska är ju jävligt bra för at vara”.. man baa…”.
R4“... du har ju jättebra svenska [rolig röst]”.
R3“Det blir ju ändå så här.. dom tror ju att man ska ta det som en komplimang.. men det gör man inte. Det
är ju.. Vaddå ba för att jag är invandrare eller..”.
R4 ”men du är inte som alla andra invandrare, du är ju… du är ju mycket svensk” [härmar lärare] Man ba
men asså… men asså.. Det blir så här folk missförstår vad komplimanger är och inte”.
[...] 
R5” dom snackar såhär försiktigt och sakta så att.. asså.. man får såhära en känsla av att.. aaa men asså jag
är inte trög. Det är så här, snacka vanligt med mig jag kommer fatta ändå”

Det finns en mängd uttalanden av tjejerna som pekar på samma sak, hur de upplever att de av
lärarna på skolan och av andra ”svenskar” i andra kontext blir tillskrivna en position som mindre
bra och kunniga på grund av deras bakgrund. De talar om att de förväntningar som finns på dem
nedvärderar deras förmåga och det är något de känner sig frustrerade över. Effekten blir att den
som kategoriseras  som “invandrare  som problematisk”  blir  belastad  med  ett  stigma och ses
således som ett  problem. Den effekten är något som flera respondenter uttryckte en vilja att
komma  bort  ifrån  genom att  inte  ens  vilja  berätta  om sitt  ursprung,  vilket  dialogen  nedan
synliggör.

“R3:... jag vill ju helst inte säga vart jag kommer ifrån. Alltså jag accepterar det för jag vet ju själv hur jag
är som person och så. Men.. alltså vissa förstår ju inte det hära att det bara är en myt det här...alltså..
R4: “...att hela folkgrupper, romer..aall.. hela folkgrupper romer går runt och baxar, det låter ju inte rimligt
själv. Alltså man börjar såhära ifrågasätta hur smart är du då?” (intervju 1).

Utdragen  från  intervjuerna  ovan  synliggör  en  subjektsposition  som  blir  möjlig  genom  de
tolkningsrepertoarer som konstrueras i ett samhälle som ses som delat, och det är den som vi
benämner  som  “invandraren  som  problematisk”.  Samtidigt  görs  det  synligt  hur  den
stigmatisering  tjejerna  upplever  i  sin  vardag  påverkar  och  förstärker  deras  eget
skillnadsskapande, det vill säga konstruktionerna av sig själva och, i deras ögon sett ”de Andra”.
I  citatet  ovan  blir  det  återigen  synligt  hur  respondenterna  tillskriver  det  “svenska”  och
“samhället”  vilket de inte känner sig vara en del  av,  negativa attribut.  Uttalandena  “[...]hur
smart är du då?” och “Alltså jag accepterar det för jag vet ju själv hur jag är som person” kan
tolkas som att respondenterna upplever att majoritetssamhället är fullt med negativa stereotyper
vilket de menar att de själva inte är bärare av. Att i samma mening formulera att det finns en
tolkningsrepertoar, en “sanning” som säger att alla romer stjäl och att hon därför inte talar om sitt
ursprung visar på hur starkt tolkningsrepertoaren påverkar hennes agerande. Att hon känner sig
tvungen att ens visa på att hon som individ inte är bärare av de egenskaper som tillskrivs gruppen
romer. Samtidigt disidentifierar hon sig med “romen” som hon själv hänvisar till någon som stjäl
genom att säga att hon som individ inte gör det. Hon konstruerar en skillnad mellan sig själv och
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“romen” samtidigt som hon säger att “romen som stjäl” är en myt som inte förstås av alla som
just en myt. Hon beskriver hur hon inte vill associeras med det och därför låter bli att nämna sitt
ursprung vilket gör att hon positionerar sig som något annat. Att positioneras som problematisk
och uppleva sig mindre värd eller bli dömd för sitt ursprung på grund av stereotypiska negativa
föreställningar  förstärker  känslan  av  utanförskap  och  känslan  av  att  inte  tillhöra
majoritetssamhället. På flera ställen i intervjuerna utöver nyss nämnda citat framkommer det en
önskan om att bli friskrivna från dessa stereotypiska tolkningar av dem, och en vilja att komma
undan denna stigmatisering och det skillnadsskapande som de blir utsatta för. Istället önskar de
bli  bemötta  som jämlika individer.  Respondenternas känslor av utanförskap och av att  de är
mindre värda gör att de tillskrivs en position där de känner sig maktlösa och att de har mindre att
komma med.

6.2.2 Att inta positionen som “den stolta invandraren”. 
Det  som  kommer  fram  under  intervjuerna  är  inte  bara  den  negativa  subjektsposition  som
respondenterna upplever att de blir tilldelade, utan det som blir tydligt är också deras sätt att göra
motstånd mot den, och den stigmatisering och problematik den innebär. Detta är något vi berört
tidigare men som vi  nu vill  synliggöra på ett  tydligare sätt.  Motståndet kommer fram under
intervjuerna genom att de tillskriver det “svenska” dåliga egenskaper och därigenom visar en
ovilja mot att tillskrivas en position som “svensk” överhuvudtaget. Under intervju ett utrycker en
respondent detta väldigt starkt genom att först formulera sig som att hela den kategori till vilken
hon positionerar sig inte vill känna sig som “svenska”, för att sedan väldigt starkt betona att hon
är en del av den åsikten, att det är en gemensam känsla och attityd till vilken hon ställer sig
bakom. “Men det är inte så att man vill känna sig svensk. JAG vill inte känna mig svensk heller”
(R3, intervju 1). Istället intas en subjektsposition som upplevs mer positiv, där positiva attribut
med att tillhöra kategorin “invandrare” lyfts fram. Vi har valt att kalla den här subjektspositionen
för ”den stolta invandraren”. Denna position tolkar vi som en viktig markering och ett motstånd
från  allt  det  negativa  som den  tillskrivna  subjektspositionen  “invandrare  som problematisk”
innebär.  Dialogen  nedan  visar  på  den  motståndsstrategi  vi  här  talar  om och  synliggör  den
subjektsposition de själva intar. Vi talar här om huruvida respondenterna vill bli sedda på som
“svenska” eller inte. 

K: ”och det här med att vara svensk och inte vara svensk, vill ni att andra ska se på er som svenskar?”
R5: ”NEJ”
R4: ”Nej”
R2: ”Nej”
R3: ”Asså jag bryr mig inte faktiskt, jag vill bara att de ska ge mig de rättigheterna jag vet asså, som finns
för allihopa. Att de inte behandlar mig olika på det sättet men dem, alltså jag kommer alltid vara såhär
invandrare, det går inte och ändra på det. Så asså det är bara att respektera vart jag kommer ifrån och vad
jag har för tankar och så”.
R4: ”Asså bara för att man, typ nu när vi säger nej vi vill inte bli sedda som svenskar det betyder ju inte att
man ogillar svenskar, asså inte gillar svenskar eller någonting det är bara vad man personligen känner, sen
är det självklart att man ska få samma rättigheter och så även om man inte känner sig svensk för att man
bor i Sverige”.
R3: ”jag vill inte bli sedd som svensk för att jag ser inte mig själv som svensk”.

Respondenterna uttrycker här ett motstånd gentemot att vilja känna sig svenska och därigenom
inneha  en  “svensk”  identitet  och  därför  blir  de  inte  heller  en  del  av  det  nationella
identitesprojektet. Men samtidigt menar de att positionen som “invandrare” inte ska innebära att
de blir utskrivna från välfärdssamhället, att de medborgerliga rättigheterna inte ska vara kopplade
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till  etniciteten.  En  tolkningsrepertoar  som synliggör  samhällets  delade  värdegrund  och  som
betonar “allas lika värde” kommer fram här och ses som något självklart. Samtidigt så uttrycker
de  en  ovilja  mot  att  vara  en  del  av  majoritetssamhället  genom  att  de  växlar  mellan
tolkningsrepertoaren där samhället delar en gemensam värdegrund och där samhället är uppdelat
i ett “vi” och “dem”. Denna växling mellan tolkningsrepertoarerna kan tolkas som ett ideologiskt
dilemma. Det syns också hur det görs genom att de hävdar att de inte ogillar svenskar bara för att
de inte vill vara svenskar, men samtidigt konstruerar de “svensken” som något negativt, någon
som stigmatiserar, rasifierar och frånhåller invandrare sina rättigheter och beskrivs därigenom
som någon som är omöjlig att tycka om. Det uttrycks som ett  motstånd mot det förtryck de
upplever sig utsättas för i det svenska samhället, på det sättet kan vi se hur de gör ett enormt
motstånd mot detta genom att skapa “den stolta invandraren”.  Vi ser också hur de ideologiska
dilemman som ges uttryck för verkar och är synliga i respondenternas språkliga handling, hur de
ständigt förhandlas och uttrycks i utsagor som säger “å ena sidan, å andra sidan”.  

En effekt av diskursen om det delade samhället är just det skillnadsskapande som vi beskrivit
tidigare.  Detta  skillnadsskapande  innebär  att  samtidigt  som  konstruerandet  av  “den  stolta
invandraren” äger rum tillskrivs också de som kan kategoriseras som “de Andra” eller ”svenska”
dåliga  egenskaper  av  respondenterna.  “Svensken”  tillskrivs  exempelvis  egenskaper  som torr
humor “Asså jag tycker svenskar har fett tråkig humor” (R1, intervju 3), och de beskrivs ofta
som stela och kyliga individer vilket följande dialog från intervju tre belyser. 

R2: “nä, ja, om jag ska säga hur jag ser på svenskar då tycker att de är väldigt stela”. 
R3: “asså jag tror invandrare är mer kärleksfulla känns det som, asså svenskar är mer”.
R4: “...svenskar är mer så här kalla…” 
R3: “...ah. De känns så här kalla, typ mot sina barn också. Ah, men det känns som invandrarföräldrar är mer
typ så hära kärleksfulla mot sina barn”.
R4:”...ah”
R3: “Ja svenskar är mer såhära (förställer rösten, låter överdrivet ordentlig) Aa men hej, välkommen hem
hur har din dá varit?”
M och  K: [skratt]
R1: “invandrare är typ så här…”
R3: “aaaaa” [ett glatt uttryck]
R1: ”pussar dig, äter upp dig”.

På samma gång som “svensken” tillskrivs negativa egenskaper beskrivs “invandraren” vara mer
kärleksfull  och  avslappnad.  I  den  tidigare  forskningen  kunde  vi  läsa  hur  Räthzels  (2006)
beskriver  hur  konstruktionen  av  “den  Andre”  går  till.  “Den  Andre”  konstrueras  i  hennes
forskning som mer problematisk och som allt jag/vi inte är, som motsatsen till mig/oss. Det är
tydligt att det också är vad som sker på flera ställen under intervjuerna. I konstruerandet av en
identitet  där  man  är  stolt  över  sitt  ursprung  tillskrivs  den  position  som  görs  omöjlig  i
interaktionen  negativa  egenskaper.  Respondenterna  själva  uttrycker  sig  till  exempel  vara
annorlunda  mot  svenska  barn,  vilka  de  menar  helt  saknar  respekt  för  sina  föräldrar  “[...]
respekten vi med invandrarbakgrund har är inte den samma som svenska barn här… Men jag
drar inte alla svenskar över samma kam men… dom flesta”  (R3, intervju 1).  Respondenten
pratar om att svenska barn är respektlösa mot sina föräldrar och att det är någonting som hon
aldrig skulle vara. Samtidigt är hon noga med att säga att hon inte drar alla över en kam, att det
finns undantag men att de är få. Detta tolkar vi som ännu ett sätt att positionera sig mot de
egenskaper respondenterna menar tillhöra de “svenska”, den tolkningsrepertoar som säger att
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svensken är fördomsfull vilket hon menar att hon inte är. Nedan följer ännu ett utdrag ur intervju
två  där  det  framkommer  att  det  ”svenska”  uppfattas  som något  dåligt.  Att  positionen  som
“invandrare” i dagens kontext är något som uppfattas som mer fördelaktigt.

R1: ”Jag tror att invandrare har fått mera den hära.. asså det är bättre att vara invandrare än svensk nu för
tiden.. så därför är det lättare att trycka ner svenskar istället för  invandrare som det var förut. [mmm] såå
det beror ju helt på.. asså.. vart man kommer ifrån.. vilken stad och så dära”.
[mmm]
K: ”Det spelar också roll till exempel om man är från Stockholm eller om man är från Eskilstuna eller...
tycker du så?”.
R1: ”Aaaa typ så hära... att det finns mer invandrare dära.. eller då är det så hära skämmigt att va svensk
kanske.. [mmm] eller så här vill va en del av dom”. 

Att  uppfattas som svensk framkommer här som något “skämmigt”.  Vi tolkar  det som att  då
respondenten  upplever  sin  position  av  att  vara  en  minoritet  i  en  majoritet  som negativ,  så
tillskriver hon en likadan negativ upplevelse och position till svensken som befinner sig i den
situationen. 

Subjektspositionen vi kallar “invandraren som stolt” synliggörs också när respondenterna under
intervjuerna beskriver hur förbjudet det är att försöka positionera sig som “svensk”. Att “leka
svenne” är ett uttryck som används när någon med invandrarbakgrund ses försöka “bli svensk”,
när någon försöker smälta in för mycket och anses ta avstånd från invandrarskapet. Det kan sägas
ses som ett svek mot den gemenskap som uttrycks finnas mellan “invandrarungdomar”. Det kan
kopplas till hur det talas kring det statiska invandrarskapet, att gå bortom det är att göra fel, det är
att försöka vara någon som man inte är vilket uttrycks vara något väldigt fult. Det talar för att
den tolkningsrepertoaren som beskriver vad det är att vara invandrare, och att det ses som en
sämre position än att inte vara det, är tagen i handling. Att inte göra motstånd mot det är att svika
“invandrarna” som grupp, här finns ytterligare en tolkningsrepertoar representerad, en som säger
att man ska göra motstånd mot den mindervärdiga positionen, “invandrare som problematisk”,
och istället vara “stolt invandrare”, att vara “invandrare” blir här bättre än att vara “svensk”. Det
som synliggörs  är  också  ett  ideologiskt  dilemma  då  det  är  underförstått  att  respondenterna
genomgående  under  intervjuerna  talar  om  att  man  kan  vinna  fördelar  genom  att  inneha
positionen som “svensk”. Det ideologiska dilemmat vi talar om här handlar om en syn där det å
ena sidan är bättre att vara svensk, å andra sidan är bättre att vara invandrare på en och samma
gång. 
    

“Ja men det är ju sant, asså det finns i klassen asså typ en kille som hänger bara med svenskar och asså det
förekommer att man säger så hära “ah men du leker svenne, du är inte de och sånt dära”. Så man brukar
även såhära, vad ska man säga, reta personen bara för att den uppför sig på ett visst sätt. Även såhära äh,
hur ska jag säga typ att man prata på ett visst sätt också. ah men kolla han eller nåt.” (R1, intervju 2)

En legitimitet till att vara nedlåtande och utsätta en som “leker svensk” konstrueras i och med
detta uttalande, denne personen sviker alla andra invandrare och kliver in i “fel” gemenskap,
leker något som han inte är, för invandrare det kommer han alltid att vara oavsett hur mycket han
inte vill. Att umgås endast med “svenskar” ses som att inte vilja vara en del av den konstruerade
gemenskapen “invandrare” emellan där just “invandrarskapet” är det som binder alla samman.
Att inte vilja vara en del av den gemenskapen där motståndet mot det svenska som det bättre, är
att visa att det är just bättre att vara “svensk” genom att inte göra motstånd mot det och istället



33

försöka passa in i “svenskheten”. Det upplevs som ett stort svek och uttrycks vara något av det
fulaste man kan göra. Det blir tydligt hur det görs motstånd mot den hegemoniska diskursen om
“svensken” som mer värd och det skapas istället en gemenskap och en motdiskurs mot detta som
säger att det i den kontexten de befinner sig i är mer värdefullt att vara invandrare, att vara icke-
svensk, och det är normen som skall eftersträvas. 

6.2.3 Att göra ”invandrartjejen”
Under intervjuerna har det talats som om det finns två möjliga genuspositioner att välja på, kille
eller tjej,  mer specifikt “invandrarkillen” och “invandrartjejen”. Här vill vi visa på hur dessa
konstruktioner görs möjliga och hur andra positioner görs omöjliga, vilka tolkningsrepertoarer är
synliga, och används i handling och om det finns ideologiska dilemman i tjejernas uttalanden.
Utöver positioneringarna som “tjej” och “invandrare” så ser vi att det finns specifika sätt att tala
om tjejen/kvinnan med invandrarbakgrund det vill säga “invandrartjejen” vilket är där vi lägger
vårt fokus. Vi börjar redogöra för hur det talas om killar och tjejer, manlighet och kvinnlighet för
att sedan tala specifikt om positionen som “invandrartjej”. 

Tjejen talas genomgående i alla intervjuer om som en jobbigare subjektsposition att inneha då
hon bryr sig mycket om sitt rykte och vad andra tycker. Hon har höga krav på sig, både från sig
själv och omgivningen och är väldigt självkritisk. I intervju tre gör respondent två ett tydligt
ställningstagande när hon säger att hon inte bryr sig om kraven. Hon bekräftar att de finns men
gör motstånd mot denna position som konstrueras som mindre värd, en underlägsen position.
Hon visar på en tolkningsrepertoar som säger att det är bättre, mer “moget” som en av de andra
respondenterna  uttrycker  det,  att  vara  utåtriktad  och  inte  bry  sig  om  vad  andra  tycker.
Egenskaperna att bry sig mycket om vad andra tycker, att vara blyg, “lugn och fin” och följsam
tillskrivs tjejer och ses som sämre än killarnas egenskap som kan sägas vara motsatsen, att inte
bry sig och att vara högljudda, synas mycket och vara “all over the place”. 

 “R4: Men jag tror mer asså typ, när en kille är lite tjejig av sig då blir han direkt såhär bögig men när en
tjej är lite mer killig av sig då blir så hära, asså det är inte samma sak det är inte så ah men
R3: Ah, det är sant.
R4: Dem, dem man bryr sig inte lika mycket. De tänker bara ah men hon är ba självsäker och så.
R3: Mm, ah ska säga dem killarna på vår skola här de är väldigt killiga av sig så man säga så om en kille
som är lite feminin av sig skulle komma så skulle inte passa in, alltså de skulle liksom inte… [...] asså det
känns som att när du är tjej måste du..typ inte se ut på ett vist sätt, ba ah men asså du måste typ fixa dig
själv, du måste tänka på utseende, tänka på, du får inte ta för dig för mycket, och du måste liksom.. vara en
i mängden, asså du kan inte va ”all over the place” som kanske killarna kan vara, du får inte ta för dig för
mycket. Kan jag tänka mig att, du ska bara vara tjej, du ska vara lugn fin och du ska…
M: Men vad tänker ni om en tjej som tar för sig väldigt mycket?
R4: Jag tänker ingenting, asså.
R2: Jag tycker det är moget faktiskt. Positivt.
R4: asså jag blir ju inte såhär ”Oh my god” kolla vad hon gör, typ tyst sätt dig ner! Men jag kan tänka mig
att killar just gör det. Typ som om hon vill ha uppmärksamhet, hora! Som alltid kommer. Ah typ vad du än
gör.” (intervju 4)

Det talas också om hur tjejer som gör anspråk på det “manliga” samtidigt ses som någon som är
självsäker och därför trycks ner av killarna genom att till exempel kallas hora medan andra tjejer
istället ser egenskapen att synas och höras som något positivt. Respondenterna anser att tjejer
som tar plats, som gör anspråk på den maskulina sfären ses som mogna medan de av killarna ses
som ett hot och måste sättas på plats. Killar som istället gör anspråk på femininitet beskrivs kliva
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ner till en lägre position genom att de då blir utsatta för glåpord så som bög. De ses inte som ett
hot av de andra killarna på grund av att de “avsäger” sig maskuliniteten och antar egenskaper
som ses som feminina, men de blir till avvikare och rättmätiga offer för kränkning enbart på
grund av att de anses anta feminina egenskaper. Detta talar för en tolkningsrepertoar och en
övergripande diskurs om manligt och kvinnligt och de hierarkiska positionerna däremellan. Det
maskulina är mer eftertraktansvärt och mer värt oavsett om du definierar dig som kille eller tjej,
vilka är  de  två  positioner  som görs  möjliga,  och  måste  skyddas.  Tjejer  som uppvisar  enligt
normen maskulina egenskaper blir även de utsatta för glåpord men då riktat mot att de inte ska
försöka ta killarnas plats. 

Kille, tjej eller avvikare är de subjektspositioner som det talas om under våra intervjuer och som
kontrast mot tjejer talas killar om som “de Andra”. Det görs skillnad då killar beskrivs som en
grupp  som  lättare  påverkas  av  grupptryck,  de  måste  vara  tuffa  och  visa  på  ett  överdrivet
självförtroende. De måste hävda sig och gör detta genom att trycka ner tjejer. Detta är något som
blir synligt i skolans kontext där killarna beskrivs stå i klunga och ropa skällsord mot tjejerna,
och därigenom hävda sin position och vinna respekt.  “Ah dem ska kolla på dig hela vägen,
ibland så brukar de typ såhära skrika saker, asså så här kanske på skoj men asså, man blir
fortfarande så här..okeeej” (R1, intervju 3). Men dessa egenskaper beskrivs också som en fasad,
som ett spel för gruppen medan den “riktiga” identiteten är den som kommer fram när de är
ensamma med tjejer. Det talas om killen som att detta fenomen är något som händer då de är i
grupp, den “sanna” identiteten är den de har då de är ensamma med en tjej och visar sig känsliga
och  sårbara.  Det  konstrueras  som  den  “äkta”  killen,  den  “sanna”  identiteten.  Här  är  en
tolkningsrepertoar tydlig. En tolkningsrepertoar som säger att killar är någon som behöver tas om
hand av en kvinna, att en man endast kan visa sig sårbar och känslig när han är ensam med en
kvinna. I grupp måste han hävda sig och visa sig macho. Identiteten som är synlig i sällskapet av
en kvinna konstrueras som mannens sanna identitet. Det är även intressant att lägga märke till att
de  egenskaper  som  tillskrivs  den  “sanna  identiteten”  är  egenskaper  som  enligt  normen  är
feminina  egenskaper.  Dessa  egenskaper  bör  då  inte  framkomma  offentligt  vilket  ytterligare
påvisar hur det feminina är något sämre än det maskulina och bör hållas tillbaka för att en kille
inte ska hamna i en sämre position. 

Skällsordet hora beskrivs vara det ordet som kastas av killar över tjejer som gör anspråk på deras
position. Som respondent fyra uttrycker det i intervju fyra “Hora! Som alltid kommer. Ah typ vad
du än gör” Att vara hora är att vilja ha uppmärksamhet, att bjuda ut sig och göra sig till en vara
att förbruka. Den positionen beskrivs tillskrivas tjejerna av killarna och inte tvärt om, om de intar
en position som killarna vanligtvis tar. 

Det talas om “invandrartjejen” på lite olika sätt men varav ett sätt syns tydligt i citatet nedan ur
intervju ett, där det beskrivs att “invandrartjejen” ses ha det lättare att komma in i det svenska
samhället, lättare att få jobb och att anpassa sig än “invandrarkillen”. Men samtidigt talas det om
henne som att  hon har en lägre ställning i  samhället  jämfört  med killarna.  “Invandrartjejen”
“ska” ha mycket självrespekt och har inte samma frihet som svenska tjejer vilket skulle göra att
de placeras i en sämre position än de svenska tjejerna. De beskrivs ses ner på, på grund av detta,
medan  “invandrarkillen”  inte  har  samma  restriktioner  och  därför  är  mer  respekterad.  Hon
konstrueras som längst ned i en hierarkisk skala där den “svenske” vite mannen står högst följt
av  den “svenska” vita  kvinnan och “invandrarkillen”.  Det  synliggör  tolkningsrepertoarer  där
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rasifiering av kroppar ses som en del i strukturen och kvinnan som lägre stående än mannen,
vilket placerar “invandrarkvinnan” långt ned på skalan. Tjejer uttrycks ha lättare att komma in i
samhället på grund av att de lättare passar in men ändå har svårare att vinna respekt. Männen
rasifieras men tillskrivs andra positiva egenskaper på grund av könet. En respondent uttrycker att
“tjejer är inte  accepterade av..  unga eller äldre..”  vilket vi  tolkar som att  det respondenten
menar är att “invandrartjejen” inte är accepterad någonstans, att hon alltid hamnar längst ned i en
hierarkisk skala  som har med könsmaktsordningen att  göra.  Detta  genom att  hon aldrig kan
erhålla  samma  “respekt”  eller  acceptans  som  “invandrarkillen”  då  hon  inte  tillskrivs  de
egenskaper som är kopplade till den positionen. 

R2: Asså så hära äldre.. dom ser asså jag.. dom ser killar som kriminella.. invandrarkillar.. Men dom unga 
jag tror dom är mer så hära accepterande.. så hära.. människor. Dom accepterar killar mer än tjejerna tror 
jag faktiskt.
R: Neej alltså.. tjejerna.. Men tjejer är inte accepterade av.. unga eller äldre..
R4: Alltså jag tycker tjejerna dom har det jobbigt... asså tjejerna har det lite lättare... asså blatte.. om jag nu 
får använda det uttrycket.. aa blattetjejerna har det lite lättare än killarna att komma in i samhället. Asså 
killarna dom ses hela tiden som så hära.. iallafall dom hära som har kommit till exempel.. om vi ser en 
snubbe från Kurdistan som har en ganska tjock tröja.. asså sån här som hänger utanför Husby centrum.. 
dom ser dom som... asså.. som bab.. asså babbar.. abbar.. om kriminella ungdomar.. Och dom har väldigt 
svårt att få jobb på grund av hur dom ser ut. Men tjejer har lite lättare och typ... blend in.. förstår du hur jag 
menar …aaa än killarna. På grund av deras kropp …aaa.
R3: Men killarna.. invandrarkillarna.. dom har.. dom utnyttjar faktiskt det dära.. med att dom.. jaa så här att 
krim ooo..
R4: Alltså dom... asså.. så ger samhället dom ett...asså en anledning till att vara arg och bli kriminella för att
dom får ju inte ett jobb.. så att dom måste ju vara asså.. dom måste ju få pengar på ett annat sätt. Genom att 
asså...illegalt..
M: Dom lever in i en roll som har getts till dom..
R4: Aaa exakt.
K: Men tjejerna har inte samma roll att leva upp till då va? Utan då.. där är det mer..
R2: mummel... okvinnligt tror jag..
R4: Va, vad sa du?
R2: Asså... man är ju så hära.. asså man är ju lite mindre.. asså dom är ju så hära.. asså man är ju lite mindre
värd tycker jag.. asså det känns ju så dära. Man är ju... mummel
R4: Dom har så hära mindre syn på kvinnor..
R2: Jaa jag tror faktiskt det.. det känns som det faktiskt.
K: Du upplever det?
R2: mmm dom alltså kollar ner på båda men på olika sätt.
(ja mmm ok)
R4: Menar du att svenskarna gör det eller är det att dom... asså invandrare kollar ner på tjejer?
R2: Nää men asså att samhället just gör det [R4: svenska samhället].. mmm
(intervju 1)

Det finns flera motsättningar i  hur det talas om “invandrartjejen” och “invandrarkillen” som
kontrast  till  henne.  Ett  ideologiskt  dilemma  är  synligt  i  hur  det  talas  om  tjejen  som  mer
accepterad än killen men samtidigt som att hon har det svårare och inte är accepterad någonstans.
Respondent fyra säger emot sig själv i en och samma mening “Alltså jag tycker tjejerna dom har
det jobbigt... asså tjejerna har det lite lättare […]”. Hon uttrycker att tjejer har lättare att smälta
in och få jobb men samtidigt har det  tuffare än “invandrarkillen” ute i  samhället.  Detta blir
tydligt  när  “invandrarkillens”  position  tillskrivs  egenskaper  som  kriminell,  klädd  som  en
gangster  ståendes  utanför  tunnelbanan  och  därigenom  ses  han  vara  mer  accepterad  och
respekterad  än  “invandrartjejen”  på  ett  sätt.  Men  samtidigt  menar  respondenterna  att
“invandrartjejen” smälter  in  lättare  i  samhället,  då hon lättare får arbete  och därigenom mer
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acceptans. Vi tolkar det som att detta ideologiska dilemma vilket placerar “invandrarkvinnan”
både i en respekterad och icke respekterad position påverkas av ideologier som är kopplade till
en åldersaspekt. Där den yngre generationen ser på “invandrarkillen” som tuff och därigenom ger
honom mer respekt och acceptans medan de äldre mer misstänkliggör honom. När det gäller
“invandrartjejens”  position  är  det  istället  tvärtom.  Respondenterna  befinner  sig  själva  i
ungdomen men gör uttalanden om hur vuxna uppfattar sin omvärld. De har en föreställning om
vuxenvärlden genom tolkningsrepertoarer  eller  diskurser  där  “invandrarkillen”  beskrivs  både
som ett offer och som en aktör. Ett offer för samhällets strukturer då de inte får jobb på grund av
rasifieringsprocesser  och  förväntningar  på  dem som kriminella,  men  som aktörer  för  att  de
utnyttjar detta. “Invandrartjejen” beskrivs genom dessa tolkningsrepertoarer istället som ett offer
för strukturerna och inget nämns om hennes aktörskap. 

Det  är  tydligt  hur  de  olika  positioneringarna  förhandlas  av  respondenterna,  hur  positionen
“invandrartjej” ställs mot positionen ”invandrarkille”. “Invandrartjejen” talas om som att hon ses
som mindre värd än “invandrarkillen”. Att tjejer ses ned på av det  “svenska samhället”  som
respondent  två  uttrycker  det.  Ordvalet  är  intressant,  samhället  talas  om som “dem” som en
bestämd “person” där invandrartjejen inte ingår. Respondenterna i intervju ett menar också att de
förväntas vara “bitchiga” på grund av att de har utländsk bakgrund medan killarna istället är
eftertraktade  av  “svenska”  tjejer.  Här  använder  de  tolkningsrepertoarer  och  diskurser  om
“invandrartjejen”, “invandrarkillen” och ungdomen, vilka säger att  unga tjejer vill ha hårda och
tuffa  killar. En  konflikt  mellan  “invandrartjejen”  och  den  “svenska”  tjejen  blir  synlig  då
respondent tre beskriver hur svenska tjejer dras till “invandrarkillen” men ser “invandrartjejen”
som  bitchig.  Svenska  tjejer  “stjäl”  “invandrarkillen”  och  puttar  bort  “invandrartjejen”,
“invandrarkillen” är åtråvärd medan “invandrartjejen” inte är något värt alls, i  alla fall under
ungdomstiden.  Kriminaliteten  tillskrivs  “invandrarkillen”  enligt  respondent  fyra  på  grund av
kroppen, på grund av utseendet. En invandrarkilles kropp är en kriminell kropp.

R3: Asså svenskar... dom.. ganska många svenskar.. drar inte alla över en kam.. men ganska många 
svenskar tycker om invandrarkillar. Dom är mer så här..aaa men.. asså dom tycker ju om dom.. men jag vet 
inte varför men.. dom drar sig till dom [fnitter]. Och dom tänker mer på oss som bitchiga, om är så hära.. 
men så blattar.. så hära.. bitchiga.. åå dom tror man har en attityd för att man kommer från ett annat land. 
Men... dom drar s.. de svenska tjejerna drar sig till killarna... men tycker inte om oss för dom tror att vi har 
attityd.
K: Så det blir skillnad på…
R5: Jag tycker det är så hära att dom vuxna.. dom ogillar så här killarna mer.. [R: Jaaa].. För dom tror att 
dom är så här kriminella och dåliga och såå.. [R: jaa eeexakt].. Men unga tjejer dom är så hära... dom ser 
invandrarkillarna som så här mer hårda och tuffa.. [pratar i mun]
R4: Mmm dom ser dom så här med kriminell bakgrund.. dom tror att dom är kriminella bara för man har en
viss utseende.. asså en viss kropp och såå [R: mmmm].. aaaa (intervju 1)

Under  intervjuerna  blir  det  också  synligt  att  en  subjektsposition  som också  omöjliggörs  för
tjejerna är den som beskrivs tillhöra den “svenska” kvinnan där en normativ svensk femininitet
uttrycks. Detta blir tydligt i ett citat där det framkommer hur respondenterna genom språket och
användandet  av  personliga  pronomen  konstruerar  skillnad  mellan  ett  “vi”  och  “dem”,  ”Det
handlar ju om dessa normer ni har.. typ.. [jaa].. att man ska va.. blond, blåögd... lång smal och
så dära..”.  Här synliggörs en position som respondenterna känner att de inte kan inta. Denna
position kommer ur den tolkningsrepertoar som konstruerar ett kvinnoideal eller norm som säger
att  kvinnan ska  var  blond,  blåögd och smal.  Denna norm menar  respondenterna  tillhör  den
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svenska normativa femininiteten, vilket är en femininitet de inte kan leva upp till  och därför
också gör motstånd mot. “[...]dessa normer ni har” förklarar att det inte är en norm som delas
av respondenterna. Ett sätt att göra motstånd mot den svenska femininiteten är att i sitt handlande
och språkande agera mot den. Detta görs synligt i följande dialog där det lyfts fram ett sätt att
tala  om  “invandrartjejen”  i  kontrast  till  “svenska”  tjejer.  “Invandrartjejen”  talas  om  som
användare av ett grövre språk som inte går att använda utan att förolämpa någon som inte ingår i
samma position. Här beskrivs ett gemensamt språkbruk som gällande i en homogen grupp. Alla
“invandrartjejer” går att tala till på detta sätt medan alla “svenska” tjejer skulle ta illa upp. 

R2: Nä för jag tror så här, om vi skulle skoja med en svensk så som vi skojar med varandra då tror jag de
skulle ta väldigt illa upp…
[...]
R2:... för att vi har an, annat sätt att skoja på.
R4: asså vi brukar säga så här säga jätte grova ord till varandra.
(intervju 3)

Samtidigt som respondenterna motsätter sig den “normativa svenska femininiteten” framkommer
det under intervjuerna att de inte på något sätt anser sig vara mer “förtryckta” än de “svenska”
kvinnorna,  utan  där  befinner  de  sig  istället  i  en  gemensam  position.  Det  som  exempelvis
respondenterna i intervju 2 är allra mest noga med att understryka genom hela intervjun är att
kvinnorna  i  deras  familj  och som bor  i  Sverige inte  på något  vis  ses  som mindre värda  än
mannen,  och  inte  alls  sköter  allt  i  hemmet.  Detta  kan  man  knyta  an  till  den  “svenska
jämställdhetsdiskurs” som Lundström (2006) talar om, där hon menar att “jämställdhet” ställs
mot “invandrarkvinnan” som ses vara en förtryckt individ i en starkt patriarkaliskt kontext (s.
246). Detta är något respondenterna tar avstånd ifrån vilket blir tydligt i följande citat där två
respondenter  positionerar  sig  långt  bort  från  den  “förtryckta  invandrarkvinnan”  och  istället
positionerar sig som en del av det “jämställda Sverige”. 

“R1: men många äh, knyter ihop det där till  religion och det  skulle jag inte nog säga att det har med
kulturen att göra, asså jag är kristen R2 är muslim så det har inget med religion att göra, det har mer med
kulturen att göra. Vi är från, man kan säga vi är från samma kultur och där är det just det att man kollar ner
lite på tjejen. Att hon är mindre värd, hon ska inte typ så hära gå ut sent men det får killen.
R2: mm precis, vissa ställe inte, inte asså in , jag tror inte i “R1” och min familj det är inte så här men i till
exempel i där vi kommer ifrån där är det mycket sånt ba killen jobbar, äh tjejen lagar mat, hon tar hand om
hemmet, asså det är mycket sånt men eftersom jag tror det har mycket att göra, hade man bott där det hade
kunnat vara en annan grej men eftersom att vi är här så nej, så är det inte för oss alls då är det verkligen, nej
absolut inte!” (intervju 2)

Detta citat säger något om hur “invandrarkvinnan” talas om som förtryckt vilket respondenterna
gör ett tydligt motstånd mot och samtidigt själva är med och konstruerar. De talar också om hur
religion ses som orsaken till detta förtryck men att det inte kan sägas vara det, det är kulturen
som står som ansvarig och den kulturen vill inte tjejerna ses som en del av. Det är den icke-
svenska kulturen,  den icke-västerländska,  där kvinnan är förtryckt av mannen. Den “svenska
jämställdhetsdiskursen”  talas  om som oerhört  viktig  för  respondenterna.  Samtidigt  som den
placerar “invandrarkvinnan” i en lägre position än de västerländska kvinnorna just för att hon
inte ses som en del av den diskursen. Att det är kulturens fel och inte individens talar om för oss
att  kulturen  inte  skulle  vara  lika  utvecklad  som  den  västerländska  vilket  förstärker
tolkningsrepertoaren kring “vi” och “dem”. “Dem” är så annorlunda mot oss och dessutom lägre
stående.  Det är  det som det  görs motstånd mot av våra respondenter,  mot tillskrivningen av
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förtryck samtidigt som de gör motstånd mot “de Andra”. Detta talar för en övergripande diskurs
där vikten av att vara en del av “kvinnokampen” och jämställdhet betonas, men vilket är något
som invandrarkvinnan inte ses som en del av. Wikström (2011) beskriver i sin forskning hur
invandrarfamiljer  ofta  ses  som  problematiska  då  de  står  för  patriarkala  strukturer  medan
svenskfödda  familjer  ses  som  jämställda  i  högre  grad.  Denna  tolkningsrepertoar  där
invandrarfamiljen konstrueras som en familj med problem är något som också upplevs av våra
respondenter. Citatet nedan visar på hur respondenterna upplever att de ses som problematiska,
som bärare av problem i en skolsituation, baserat på att de kategoriseras som invandrare. Det
belyser också respondenternas önskan om att komma bort från denna kategorisering. 

“Det blir läraren… som ser på en på annorlunda sätt. Till exempel om det är en… svensk som är smal och
så..  Då  blir  det  såhära  att  “Hur  är  det  med dig  gumman”  [tillgjord  röst]  och  så.  Men  om det  är  en
invandrare… som är smal och såå.. Så här då tänker dom ju…”Hon har det INTE bra hemma”.. Det måste
ju va nånting med hemmet. [...] det blir två olika perspektiv när det är en svensk och invandrare” (R3,
intervju 1).

Under intervju ett uttrycks något av respondent ett som är intressant att lägga märke till.

“Asså folk måste ju sluta så här stämpla andra.. ba aa men.. hon är en invandrare.. då gör hon på
det här sättet och hon beter sig på det här sättet. Men han är en svensk... då är han typ... aa han är 
mer fri han har.....asså..och såna här saker” 

I  citatet  ovan  synliggörs  den tolkningsrepertoar  som placerar  kvinnan  lägre  ner  än  mannen.
Respondenten beskriver invandraren som “hon” och att hon beter sig på ett sätt som kan tolkas
negativt, för att sedan vända och beskriva svensken som “han” och ge honom ett positivt attribut
som att vara mer fri. Detta kan tolkas som att en könsmaktsordning synliggörs, där kvinnan blir
dömd för sitt beteende och därigenom tillskrivs ett lägre värde och position än mannen, Eller att
respondenten tillskriver “kvinnan” och “invandraren” samma låga position, samtidigt som hon
tillskriver “mannen” och “svensken” samma högre position.   

6.3 Dubbelheten “svensk eller inte svensk”
En socialkonstruktionistisk syn på identitet innebär att ingen position är statisk utan förändras
beroende på  kontext  vilket  är  tydligt  i  hur  ungdomarna  talar  om sin  identitet,  speciellt  den
svenska/icke-svenska och det vill vi synliggöra under denna rubrik. Dubbelheten handlar om en
tredje position som förhandlas av respondenterna, en position där de pendlar mellan att  vara
svensk och icke-svensk. Här vill vi visa på hur etniciteten förhandlas och tillhörigheten uttrycks
beroende på kontext. Som vi beskrivit under temat “vi” och “dem” positionerar sig samtliga
respondenter som “invandrare” och icke-svenskar men detta samtidigt som de i vissa situationer
talar om sig som mer “svenska”. 

Under samtliga intervjuer ställde vi frågan huruvida respondenterna känner att Sverige är hemma
för dem, vilket vi fick bekräftat av samtliga att det gör. Under intervju tre beskrivs det på detta
sätt:

R3: Asså ibland när man är här, då kanske man säger, då brukar jag säga ibland bara men jag vill bara
komma bort, ett tag liksom. Sen när man kommer bort då har man kul och så där men sen längtar man ändå
hem och känner liksom, sen när man kommer till Arlanda man blir så här..ahhh..Sverige.
R1: Ah, ja men känner så här ah, men nu är jag hemma.
R3: Även fast jag inte är här ifrån, så blir det så.
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R1: Ah men på riktigt asså, när åh flyget, när asså du kommer till Sverige såhär, man blir så här puuuh
(pustar ut). 

Att känna sig hemma är inte samma sak som att vara hemma. Hemma för respondenterna är där
de bor medan hemlandet är det land som föräldrarna kommer från. Respondent tre ger uttryck för
att känslan av att vara hemma inte är kopplat till hemlandet utan till sin vardag samtidigt som
hon beskriver det som att komma till Sverige är att komma hem. Tillägget att det är så trots att
hon inte är härifrån svarar mot en uppfattad förväntning om att hon ska se “hemlandet” som sitt
hem och att se Sverige som det vore att svika sitt land som sitt hem. De talar om sina föräldrars
hemland som sitt hemland trots att det inte är födda eller uppväxta där och även om Sverige
genom språket beskrivs som hemmet så kan det inte erkännas som hemland.. Att vara “svensk”
är som vi beskrivit tidigare inte något som respondenterna vill säga sig vara. Det syns dock att ett
ideologiskt dilemma är aktivt då  de trots denna ovilja säger de själva att det finns situationer då
de  känner  sig  svenska  och  även  positionerar  sig  som så,  när  de  reser  till  andra  länder  till
exempel. När de åker till hemlandet beskriver det som att de ses på som svenskar medan de i
Sverige ses som invandrare och inte svenskar. Under semesterresor säger sig tjejerna svara att de
är svenskar om de får frågan varifrån de kommer.  

“R4: Nä asså jag…är född här men med tanke på att mina föräldrar har en annan bakgrund och att jag är
mer uppvuxen på deras sätt så känner jag mig inte direkt så här, ”a, men jag är svensk.” Jag är inte så här
Svensson-Svensson men asså jag har svenskt medborgarskap och så men jag känner mig inte svensk.
M & K: Nä.
K: Finns det situationer när ni känner er mer svenska än andra? Om, när ni är ute och reser till exempel
eller liksom.
R?: ah, när man är på semester (ord)... 
R4: ...ja då är man så här mer svensk…”
(ur intervju 4)

Att vara “mer svensk” talar för att nationaliteten med de enligt tolkningsrepertoarer tillskrivna
egenskaper blir mer tydlig i en annan kontext än den svenska. Utomlands blir “svenskheten”
tydligare i kontrast till det icke-svenska, och det finns också utrymme och möjlighet för dessa
tjejer att vara svenskar. Men i den svenska kontexten blir de istället icke-svenskar i kontrast till
“svensken” till  “Svensson-Svensson”.  Identiteten står alltid i  förhandling och är beroende på
kontext. Den svenska identiteten ses som positiv i vissa sammanhang men i andra sammanhang
som något negativt, som när de önskar att inte ses som svenskar men ändå gör det i kontrasten
till  släktingarna  som bor  i  hemlandet  till  exempel.  Det  syns  ofta  en  tydlig  motvilja  till  att
definiera sig som svensk samtidigt som respondenterna upplever sig positioneras som svensk då
de besöker landet som föräldrarna kommer ifrån. De positionerar de sig som “invandrare” i vissa
kontexter  och  “svenska”  i  andra.  Detta  förhandlande  visar  på  ett ideologiskt  dilemma  som
handlar om en vilja/ovilja att positioneras som “svensk” samtidigt som man visar en vilja/ovilja
att positioneras som “invandrare”. Tjejerna pendlar mellan två olika positioneringar men sätter
sig samtidigt i en tredje position, den att stå mitt emellan. Där möts de alla vilket även uttrycks
då de talar om att de hellre umgås med invandrare än svenskar då det känns som det fattas något
om det umgås med svenskar. De känner en samhörighet med andra invandrare oavsett härkomst,
bara vetskapen om att de inte är svenskar för dem samman. 

“typ jag har inte såhära så jättemånga svenska vänner, det är så här genom vänner har jag typ svenska
vänner ah, och jag har inte vart såhära jättenära svenskar, det har alltid vart såhära, typ hon är afrikan, den
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andre är typ arab och sånt dära. Det har ju mest med såhära humorn och göra enligt mig. Det é typ om man
sitter med äh svenskar då blir det inte såhära samma stämning, jag vet inte, det känns såhära som något
fattas. Det kanske har något och göra med såhära intressen och sånt dära, att man har samma musiksmak
kanske jag vet inte. Det…” (R1, intervju 3)

Tjejerna uttrycker en osäkerhet kring sin tillhörighet då de upplever att de av andra positioneras
som invandrare ibland och svenskar ibland, beroende på kontext. En strategi att hantera denna
osäkerhet är till exempel den form av likhetsskapande de ägnar sig åt och som vi beskrev under
temat “vi” och “dem”. De utgör en egen grupp i samhället trots deras olika ursprung, religion och
kön.  De  konstruerar  sin  tillhörighet  till  gruppen  “invandrare”  samtidigt  som  de  placerar
“svenska” personer till gruppen “de Andra”. 

Positionen som “invandrare” talas om som statisk, som något som inte går att förhandla bort.
Samtidigt som det blir tydligt i hur de talar om att de blir svenskar när de är utomlands så är
invandrarskapet  fixerat  i  en svensk kontext.  Bakgrunden konstrueras  som oerhört  viktig  och
betydelsefull, den går inte att slita sig loss från enligt respondent fem i intervju fyra “men även
om du är född i Sverige så är du fortfarande invandrare. Dina rötter från det landet du kommer
från. Bara för du är född i Sverige betyder inte du är svensk.” Rötterna är det som bestämmer
vem du är och rötterna bestäms av föräldrarna. En av respondenterna uttrycker det som att hon är
en förlängning av sina föräldrar för även om hon är född här och inte har bott i något annat land
uttrycks det som att hon har bott i “hemlandet” eftersom hennes föräldrar gjort det.  

“Man skulle kunna säga att man är invandrare för alltid. Är man med en invandrarkompis så ser den dig
som invandrare. Är du med en svensk så ser den dig som invandrare. Så att det är ändå.. så länge du är i ett
annat land så är du en invandrare.. För dina föräldrar ser ju inte dig som en svensk bara för att du bor i
Sverige. Utan de ser dig ju som en invandrare för du bor ju inte här egentligen... du bodde ju inte.. här
ursprungligen.. så att du kommer aldrig kunna bli en helsvensk”. (R3,  intervju 1)

Dubbelheten och den tredje positionen blir tydlig då ungdomarna talar om hur de känner sig
hemma på två ställen eller inte någonstans. De skapas en tredje position där invandrarskapet är
det  gemensamma och motståndet  mot  svenskheten  är  något  tydligt.  Som vi  beskriver  under
rubriken  “Den  stolta  invandraren”  ses  det  vara  ett  stort  svek  att  inte  ansluta  sig  till  den
gemenskapen och istället anpassa sig till de svenska normerna. Invandrarskapet är något statiskt
som inte kan eller ska klivas över. Byter vi kontext är det dock en annan sak. Som det uttrycks av
ungdomarna så uttrycker man gärna att man är “svensk” när man befinner sig utanför en svensk
kontext. Respondent fyra beskriver i intervju ett hur hon blir frustrerad när hon inte blir tagen för
att vara svensk, eller ens accepterad som svensk då hon vill ses som det.  

“aa haa verkligen dom baa aaa.. det är som typ sa en när vi var i Spanien så här med klassen. Och såå ba så
var vi skolan.. och så sa allihopa ba ”vart kommer du ifrån”.. så jag ba aa men jag kommer från Sverige.
Jag kände verkligen...  aa asså jag tänkte inte ens på så här.. Det var inte så att jag tänkte så här ”vart
kommer jag ifrån”.. aaa ”jag kommer från Sverige”.. ”Nej, men alltså vart kommer från du ifrån”.. jag ba
”Sverige”.. ”Nej men alltså på riktigt, vart kommer du ifrån”...  aa jag men ba.. ”jaa, jag kommer från
Somalia från min bakgrund” [liten och svag röst]. Alltså dom vill veta så här.. aaa det var lite konstigt.. för
jag kände ändå så här att då.. då kände jag så här baa jag kommer ju med klassen, jag kom från Sverige, det
är där jag bor eller hur.. [jaa mmm] aaa det var lite skumt.”

Här blir det återigen tydligt hur betydelsefull kontexten är. I det här fallet kände respondenten att
hon verkligen ville vara svensk, hon ville ses som “svensk” eftersom hon reste med skolan och
på ett vis representerade Sverige. Att hon då samtidigt under intervjun talar om hur hon inte har
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något behov av att vara svensk är motsägelsefullt. Samma tjej ger i följande dialog uttryck för ett
återkommande sätt att tala om sin position, där den tredje positionen eller dubbelheten om man
så vill, blir tydlig.

“K: Men upplever ni er själva som att vara svenska?

R: neej faktiskt inte näää

R4: Alltså jag gör det verkligen när jag är bland.. alltså andra som kommer från samma ställe som mig. För
de ser mig som en svensk, [R:3 mmmm]men när jag är med svenskar så ser de mig som en invandrare.
Alltså ser dem mig inte som en svensk.. och det blir såhära.. alltså jag hör.. ju int.. mina föräldrar ser mig
som en somalisk. Som en somalisk bakgrund, men när jag är med andra släktingar som bara kanske snackar
somaliska, då ser dom mig som en svensk [mmm]. Och sen när jag är med mina svenska kompisar då ser
dem mig som en ann.. som en invandrare..  alltså en somalie..  att  jag inte är en av dem...alltså samma
nationalitet. Alltså så det blir så här.. aaa.. det blir så hära aaa..

R1: Aaa där håller jag faktiskt med dig.. alltså dee... ee

R4: Så man hör inte hemma någonstans.. inte i deras grupp, alltså min egen grupp, min mamma åå min
nationalitet.. och inte mina svenska kompisar.. det blir så här äää..

(mmm)

R1: Man blir så här förvirrad.. vart är man... vart ligger man liksom.” 
(intervju 1)

Den mellanposition vi nu beskrivit, menar vi är specifik för den så kallade “andra generationens
invandrare” eller i alla fall för de generationer som följer efter den första. Den egna upplevelsen
och positionen beskrivs vara en annan än den som tillskrivs en av andra. Tilltalandet som både
det ena och det andra och samtidigt varken det ena eller andra leder till en förvirring som delas
av  andra  i  samma position.  Här  kan vi  se  att  en  tredje  position  skapas  där  olika  nationella
bakgrunder möts i en gemenskap grundad i denna förvirring om att inte tillhöra någon grupp, att
inte  bli  tilltalad  som en  identitet  utan  flera.  Respondenterna  beskriver  sig  blir  “den Andre”
oavsett var de befinner sig, de är hemma på flera ställen eller ingenstans alls. De två olika sätten
att  tala  om invandrarskapet  och att  vara  “andra generationens invandrare” pekar  på ett  stort
ideologiskt dilemma. Alla respondenter motsätter  sig det “svenska” genom att  inte vilja vara
svensk.  Det  är  något  de  inte  vill  förknippas  med överhuvudtaget.  Vi  får  tydliga,  starka  och
unisona “NEJ” på frågan om de ser sig som svenskar. Samtidigt talar de om hur de vill definiera
sig som svenskar i vissa kontexter och hur förvirrande det är att bli tilltalad som varken det ena
eller det andra. 

6.4 Sammanfattning av resultatet
I resultatdelen framkommer de teman som vi funnit genom analysen, störst fokus har vi lagt vid
de subjektspositioner som görs och hur de ställs i kontrast till andra subjektspositioner för att
förklara vad de är och inte är. De teman vi funnit vilka är av mest relevans för vår studie är: “Vi”
och  “Dem”,  Att  positioneras  som  problematisk,  Att  inta  positionen  som  “Den  stolte
invandraren”, Att göra “invandrartjejen” och Dubbelheten “svensk eller inte svensk”. Störst vikt
lägger vi vid avsnittet om att göra “invandrartjejen” då det efter syftet med uppsatsen är det mest
intressanta för oss. För att förstå den positionen krävs också en förståelse för de övriga positioner
och positioneringar som görs i interaktionen mellan ungdomarna och oss som intervjuare och
därav  har  vi  gett  även  dessa  utrymme.  Även  de  tolkningsrepertoarer  vilka  tas  i  bruk  i
interaktionen  har  vi  ämnat  synliggöra  då  de  fungerar  som  subjektspositionernas  diskursiva
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sammanhang och gör de olika positionerna ens möjliga. Sammanfattningsvis görs det ett tydligt
skillnadsskapande  mellan  olika  positioner  som  “killen”,  “invandrarkillen”,  “den  vuxna”,
“svenska tjejen” i ett konstruerande av vad “vi” är och vad “vi” inte är. Tjejerna positionerar sig
direkt som ett “vi” och oss intervjuare tillsammans med alla andra “svenskar” och samhället som
“dem”. Även det så kallade hemlandets befolkning blir till ett “dem” vilket placerar tjejerna i en
tredje position där emellan som vi diskuterar under rubriken Dubbelheten,  “svensk eller  inte
svensk”. Konstruktionen av “Den problematiska invandrartjejen” lyfter vi fram och beskriver hur
hon konstrueras som någon med problem i hemmet och i skolan bottnande i en patriarkalisk
familjestruktur  och  en  intellektuell  underlägsenhet  i  jämförelse  mot  ungdomar  som  inte
rasifieras. Som motstånd mot detta tilltal intas en position som “den stolta invandraren” där ett
“vi” lyfts fram och skapar en motbild mot den underlägsna subjektspositionen där det istället blir
något  positivt  att  vara  “invandrare,  något  bättre  än  att  inte  vara  det.  Det  konstrueras  en
gemenskap bottnad i  en enda gemensam faktor,  att  “vi”  blir  rasifierade och står  utanför  det
“svenska”.  

7. Diskussion
Eftersom teori och metod inte går att skilja åt i en diskursanalys så är teorin konstant i bruk i vår
analys  och  diskussion.  Diskussionen  kring  den/de  positioner/identiteter  som blir  möjliga  för
“tjejen”  som  är  “andra  generationens  invandrare”  kommer  beskrivas  utifrån  ett
socialkonstruktionistiskt  och  intersektionellt  perspektiv,  där  det  intersektionella  perspektivet
används som ett verktyg för att synliggöra de olika maktasymmetrier som framkommit under
intervjuerna.  Vi  börjar  med  att  diskutera  hur  resultatet  uppfyller  syfte  och  besvarar
frågeställningen  för  att  sedan  gå  vidare  till  att  övergripande  diskutera  resultatet  kopplat  till
tidigare forskning. Vi kommer dock genomgående i diskussionen koppla våra fynd till tidigare
forskning för  att  stärka  de likheter  och  olikheter  vi  funnit.  Sedan följer  en  diskussion kring
“invandrartjejens”  specifika  position  i  förhållande  till  den  teoretiska  och  begreppsliga
referensramen  vilket  ska  läsas  som  svaret  på  vår  frågeställning  då  vi  där  presenterar  de
subjektspositioner erbjuds, tillskrivs och intas av respondenterna, hur dessa konstrueras och vilka
subjektspositioner som möjliggörs och omöjliggörs. Som avslutning följer en ett avsnitt där vi
ägnar oss åt självkritiska reflektioner och ger förslag på vidare forskning.   

7.1 Resultatet kopplat till syfte och frågeställningar. 
Syftet med vår studie är att lyfta fram vad situationen att positioneras som “andra generationens
invandrare” har för inverkan på identitetsskapandet hos unga kvinnor. Genom att synliggöra de
subjektspositioner de unga kvinnorna intar, tillskrivs och erbjuds i interaktionen med varandra
och oss under intervjuerna,  är  vår ambition att  bidra till  en ökad förståelse för de diskurser,
tolkningsrepertoarer,  ideologiska  dilemman som omger  och skapar  “den andra  generationens
invandrartjej”.  Våra  frågeställningar  i  studien  är  på  grund  av  detta  vilka  subjektspositioner
erbjuds,  tillskrivs  och  intas  av  unga  kvinnor  vilka  kategoriseras  som  andra  generationens
invandrare, hur konstrueras dessa i samspel med andra och vilka subjektspositioner möjliggörs
och omöjliggörs? I studien har det framkommit  att  tjejerna själva inte gör skillnad på första
generationens,  andra  generationens  eller  efterföljande  generationers  invandrare.  Bakgrunden
tillskrivs en enorm betydelse och konstrueras som något som aldrig går att komma ifrån och som
mer betydande för identiteten än var man befinner sig i nuläget.  Det specifika som skapas är den
tredje positionen, mellanpositionen, i vilken ungdomen placeras. Den subjektposition till vilken
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“invandrartjejen”  tillskrivs  är  en  extremt  komplex  position  som  innefattar  flera  olika
positioneringar vilka är kontextuellt bundna och vilka blir möjliga genom de tolkningsrepertoarer
vi funnit. Det vi funnit är att identiteten och subjektspositionerna är i konstant förhandling och
ställs  mot  varandra  för  att  tydliggöra  och  konkretisera  ens  egen  position.  Detta  är  något  vi
redogör  för  under  rubriken  “invandrartjejens  identitetskonstruktion  utifrån  teoretisk  och
begreppslig  referensram”.  Kortfattat  kan  de  positioneringar  vi  funnit  presenteras  som
“invandraren  som  problematisk” och  “den  stolta  invandraren”,  där  den  sistnämnda
positioneringen är en form av strategi, ett motstånd mot den stigmatisering och rasifiering våra
respondenter  upplever.  Dessa  positioner  finns  i  en  gemensam  kategori  till  vilken  tjejerna
tillskriver  sig  och  är  gemensam  för  de  som  definierar  sig  som  “icke-svenska”.  Andra
positioneringar  vi  funnit  handlar  om  positionerna  som  “tjej”  och  “kille”.
Identiteten/subjektpositionen som “invandrartjej” innefattar alla dessa positioneringar och det är
det som gör att just den positionen är så komplex. Den innehåller flera olika maktasymmetrier,
då diskurser där kvinnan underställs mannen synliggörs samtidigt som rasifierande diskurser där
invandraren underställs svensken också framkommer. Det blir tydligt hur olika maktasymmetrier
så som genus, ålder och rasifiering påverkar den subjektsposition som respondenterna tillskriver
sig själva, blir tillskrivna, förhandlar och gör motstånd mot. Genomgående kommer det fram hur
kvinnans ställning upplevs som lägre än männens av respondenterna, samtidigt som de upplever
att  både  “invandrarkillar”  och  “invandrartjejer”  ses  ner  på  av  majoritetssamhället,  och  då
speciellt av äldre. De hamnar i ett underläge i tredubbel bemärkelse, både i sin position “kvinna”,
som “ung” och på grund av att de rasifieras. 

Det  vi  har  synliggjort  är  hur  “tjejen som är  andra  generationens invandrare”  genom språket
konstruerar möjliga och omöjliga subjektspositioner, hur hon upplever sig tilltalas och hur hon
tillsammans med andra i  samma sits  skapar  en identitet  genom att  göra motstånd och skapa
motbilder av vad hon inte är som till exempel “invandrarkillen” och den “svenska tjejen”. De
mest  tydliga  tolkningsrepertoarer  och  övergripande  diskurser  som  vi  funnit  är
tolkningsrepertoaren  kring  det  delade  samhället,  “vi”  och  “dem”,  jämställdhetsdiskursen,
“invandrarkvinnan”  som  förtryckt och  “invandrartjejen”  som  problematiserad  och
“invandrarkillen”  som  kriminell.  Tolkningsrepertoarerna  är  viktiga  att  presentera  här  då  de
möjliggör vissa, och omöjliggör andra, subjektspositioner och sätt att tala om världen. De ger
och reproducerar en gemensam bas för delad social förståelse och mening som Edley (2001, s.
198, 202) menar. De skapar det smörgåsbord av identiteter som vi beskriver och respondenternas
förhandlingar kring identiteten och de olika subjektspositionerna reproducerar och möjliggör på
samma  gång  tolkningsrepertoarerna.  Vi  ser  också  hur  olika  processer  och  diskurser  som
rasifiering och könsmaktsordningen är verksamma i  dessa tolkningsrepertoarer och beskrivna
ageranden. Detta gör det tydligt hur diskurser används i aktörsskapet hur de ger oss perspektiv,
tankemönster, specifika sätt att uppfatta saker och möjlig/omöjliga sätt att agera på och att det
går inte att dra en skiljelinje mellan diskurs och handling som Wetherell, Taylor & Yates (2000, s.
192) menar. Vi kan endast utgå från den kontext som vi och respondenterna befinner sig i och
således beskriva vad vi hittat där. Vi kan därför inte generalisera våra fynd men det är inte heller
vår  avsikt.  Däremot  visar  resultaten  på  något  viktigt  och  intressant  som kan  ge  en  djupare
förståelse hur det kan vara för gruppen “andra generationens invandrare” och ung tjej. 
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7.2 Resultatet kopplat till tidigare forskning
Vi  har  hittat  flera  aspekter  om  hur  “invandrartjejen”  konstrueras  och  hur  hon  tilltalas  och
representeras  i  interaktionen  med  andra  som  överensstämmer  med  det  tidigare  forskning
uppmärksammat.  Men vi  har  också  synliggjort  aspekter  som inte  kommit  fram i  ljuset  lika
tydligt. Vår studie är inriktad på den specifika gruppen “tjejer” i gymnasieåldern vilka kan räknas
till kategorin “andra generationens invandrare”. Detta är en grupp som vi i sökandet av tidigare
forskning inte setts representeras utifrån ett diskurspsykologiskt och intersektionellt perspektiv.
Mycket av den tidigare forskningen har riktat in sig på specifika folkgrupper och tonåringar som
identifierar sig tillhörande dessa.  Eller så har de ungdomar som studerats haft  en gemensam
kontext som exempelvis att de gått i samma klass vilket bidragit till att de konstruerat likhet med
varandra utifrån den. Detta är  det  som synliggörs i   Å. Andersson (2003),  Bäckman (2009),
Lundström  (2006)  och  Ambjörnsson  (2003)  forskning  där  de  alla  har  funnit  att  deras
respondenter visar en vilja till samlevnadsfrid med sina utländska kompisar oavsett ursprung, att
de på olika sätt ägnar sig åt ett likhetsskapande där de konstruerar en tillhörighet till just den
gruppen. Då våra respondenter kom från olika områden, skolor och klasser var den gemensamma
kontexten ingen faktor som existerade eller var avgörande på något sätt. Utan då vi anser att vårt
urval är en heterogen grupp, dels då de inte delar samma kulturella bakgrund men också för att
de inte delar samma vardagliga kontext med varandra, anser vi att vi på ett tydligare sätt än i den
tidigare  forskningen  synliggjort  ett  likhetsskapande  som  är  specifikt  för  just  den  “tredje
positionen” som vi beskrivit tidigare. Det är denna position Spännar (2001), Wikström (2011)
och M. Andersson (2003) beskriver i sina studier som en hybridposition mellan att vara “svensk”
och “icke-svensk”, som en plats där “invandrarungdomar” befinner sig och genom det bär på
unika  erfarenheter  och  kunskaper.  Respondenterna  i  vår  undersökning  talar  ofta  om
“invandraren” som en gemensam kategori och konstruerar genom detta ett gemensamt “vi”. 

En annan aspekt som vi anser att vår studie bidrar med har att göra med att den tidigare forskning
vi tagit upp som relevant i vår studie, till viss del har ett intersektionellt perspektiv men inte ett
diskurspsykologiskt. Genom den diskurspsykologiska metoden och teorin har det blivit möjligt
för oss att göra en djupdykning och nära analys av tjejernas sätt att använda språket. Detta har
hjälpt  oss  att  belysa  den  specifika  interaktionen  mellan  våra  respondenter,  och  genom detta
synliggjort  hur  de  aktivt  är  med  och  konstruerar  och  förhandlar  kring  sina  möjliga
subjektspositioner/identiteter  och  hur  dessa  påverkas  av  och  samverkar  med  olika
maktasymmetrier. Vi har genom detta sett vilka diskurser som är i bruk och brukas, vad som sägs
som sanningar och hur det påverkar tjejernas identitetsskapande. Genom den nära analysen av
språkanvändandet  synliggör  vi  vilka  motsättningar  som  skapas  i  interaktionen  och  hur  ett
uppdelat samhälle framställs för oss. Hur “vi” och “dem” står som bas för allt. Hur “svensk” blir
något  fult  och stigmatiserat  att  vara utefter  hur  tjejerna talar  kring  det.  Subjektspositionerna
“svensk” och “invandrare” ställs konstant mot varandra i tjejernas sätt att tala och definiera ett
“vi”, ett “dem” och ett “jag”. De talar om svensken som fördomsfull, rasifierande, torr, tråkig,
kall och tillhörande medel- och överklassen vilket beskrivs som motsatsen mot dem själva. Det
vi ser är likt tidigare forskning av Ambjörnsson (2003), Bäckman (2009), Lundström (2006),
Räthzel  (2006),  M,  Andersson  (2003)  och  Å,  Andersson  (2003)  där  det  också  konstrueras
skillnad,  där  “invandraren”  uppfattar  sig  tilltalas  som “den Andre”  av  “svenskar”  medan de
genom språket  konstruerar  sig  som ett  “vi”  där  “de  Andra”  istället  blir  de  vita  medelklass-
svenskar som tillhör den “svenska” normen. Detta kan likställas med hur Ambjörnsson (2003, s.
54) och Lundströms (2006, s. 252) visar på hur grupper disidentifierar sig med den hegemoniska
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diskursen  som  uttrycks  vara  den  vita  medelklassens.  Det  författarna  talar  om  är  en
disidentifiering med den vita medelklassens hegemoniska femininitet men det vi menar är att
våra  respondenter  på  ett  liknande  sätt  också  disidentifierar  sig  med  den  vita  medelklassens
“svenskar” på alla områden, utom när det kommer till diskursen om jämställdhet. 

Vi  har  funnit  att  just  jämställdhetsdiskursen  i  en  svensk  kontext  är  väldigt  viktig  hos  våra
respondenter och det poängteras verkligen av tjejerna att de är en del av den på ett tydligare sätt
än i  den tidigare forskningen.  Det  som kommer fram i den tidigare forskningen är  att  unga
kvinnor med invandrarbakgrund diskursivt formats till en kategori där fokus ofta ligger på det
som kan klassas  som problem eller  missförhållanden i  hemmet,  där  kvinnorna placeras  i  en
position där de är maktlösa i förhållande till männen. Och att det är just detta som gör att det är
svårt att få med dem i det “västerländska jämställdhetsprojektet” (Å. Andersson, 2003 och M.
Andersson, 2003). I vår undersökning är tjejerna mycket noga med att påpeka att de inte lever i
starka patriarkala familjer på ett annat sätt än “svenskar”. Det visar på hur stark och betydelsefull
jämställdhetsdiskursen är då det verkligen understryks att deras familjeförhållande är precis som
“svenskars” i det avseendet. Det talar också för hur viktigt det är för kvinnan att inte stå i en
underlägsen position i jämförelse mot mannen, att en kvinna som lyder under ett patriarkat inte
är lika mycket värd som en kvinna som står för sig själv och intar en maktposition där hon är sin
egen makthavare. Vi ser detta som en form av motstånd mot den stereotypifiering som säger att
“invandrartjejen” är ett offer för patriarkala strukturer. Det är tydligt att de förhandlar kring olika
femininitetspositioner,  och  det  som  syns  är  att  samtidigt  som  de  ställer  sig  bakom  det
västerländska jämställdhetsprojektet så disidentifierar de sig med och gör motstånd mot den “vita
medelklassens hegemoniska femininitet”.  Förhandlingen kring olika femininiteter och hur olika
femininitetspositioner rangordnas i en hierarki, där den vita- medelklassfemininiteten ses som
normen är också något som Ambjörnsson (2003), Lundström (2006), Portes och Rumbaut (2001)
lyfter fram i sin forskning. Detta talar för att våra respondenter är en ny generation “kvinnor”
vilka är på väg ut i det vuxna samhället, en generation som är fullt delaktiga i det västerländska
jämställdhetsprojektet  och  där  bilden  av  “invandrarkvinnan”  som  förtryckt  på  så  vis  är  i
förändring.

Både vår studie och tidigare forskning visar att  “andra generationens invandrare och ung tjej” är
en subjektsposition som är komplex och inte kan förstås utifrån endast ett perspektiv.  Portes och
Rumbaut (2001) påtalar hur den “dubbla positionen” påverkar identiteten och uppfattningen om
självet, att det kan leda till motsättningar, en känsla av att inte höra hemma någonstans eller en
trygghet i båda läger vilket är precis vad vi funnit i respondenternas utsagor. De konstruerar en
tredje position mellan att vara “svensk” och att vara “icke-svensk” då de disidentifierar sig med
“svensken” men även med den identitet som “ung tjej” medför i “hemlandet”.

7.3  “Invandrartjejens”  identitetskonstruktion  utifrån  teoretiska  och
begreppsliga referensramar. 
I vårt material var det som framkom genomgående och tydligast, den samhällsdiskurs som talar
om “det delade samhället”. I tjejernas berättelser och tal om sig själva och sin plats i samhället
används en tolkningsrepertoar genom vilken det konstrueras ett “vi” och ett “dem”. De tilltalar
sig  själva  som invandrare  och menar  att  det  är  en statisk position,  samtidigt  som de  själva
upplever  sig  bli  kategoriserade  som detta  av  majoritetssamhället.  De  använder  sig  av  olika
personliga pronomen där de placerar sig själva i ett “vi” och representanter för det “svenska” i ett
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“dem”.  “Den  Andre”  i  deras  konstruerade  sammanhang  blir  de  som kan  kategoriseras  som
“svenska”.  I  den tidigare  forskningen kunde vi  läsa hur  Räthzels  (2006) beskriver  hur  “den
Andre” konstrueras som allt jag/vi inte är, som motsatsen till mig/oss på ett problematiskt sätt,
vilket är just det vi funnit i vår studie. Under intervjuerna framkommer det många beskrivningar
om hur  “svenskar”  är  annorlunda  och  vad  det  är  som skiljer  “vi”  från  “dem”.  “Svenskar”
tillskrivs negativa egenskaper som att de har “fett tråkig humor” är “stela” eller saknar respekt
gentemot sina föräldrar och andra vuxna men det poängteras också att “svenskar” inte ogillas för
att  de uttalandena yttras.  Det  blir  uppenbart  att  tjejerna ägnar  sig  åt  ett  skillnadsskapade på
samma  gång  som  de  konstruerar  en  likhet  mellan  varandra  oavsett  etniskt  ursprung  eller
bakgrund. Genom detta konstruerar de en identitet som “invandrare”, och en gemenskap med
den kategorin.  Denna konstruktion  av skillnad  blir  oundviklig  i  en  samhällsdiskurs  som ser
samhället som delat. Som Foucault menar så ska diskurs inte “uppfattas som alla de saker man
säger och inte heller det sättet att säga dem”. Det “[...]finns lika mycket i det som man inte säger,
eller  i  det  som markeras  av  åtbörder,  attityder,  sätt  att  vara,  beteendemönster  och  rumsliga
dispositioner”  (Foucault  2008,  s.  181,  hämtat  ur  Lindblom  &  Stier  2011,  s.  222).  Våra
respondenter  använder  sig  av  språket  för  att  uttrycka  sig  men  vi  ser  genom  det  vilka
beteendemönster,  sätt  att  uttrycka  sig  och kroppsspråk med mera  som är  möjliga,  omöjliga,
förväntade och icke förväntade och hur det uttrycker denna skillnad. De beskriver “svenskar”
som att  de rör och för sig på ett  annorlunda sätt,  de har ett  annat beteendemönster än “vi”.
Respondenterna  är omgivna av en mängd olika diskurser, till exempel de diskurser som finns
runt ålder, genus och utbildning, och deras identiteter kommer därför socialt konstrueras utifrån
dessa.  Detta  också  är  något  vi  ser  när  vi  tittar  på  hur  identiteten  formas  i  interaktionen
respondenterna emellan och oss. 

Det  Räthzels  (2006)  också  finner  i  sin  forskning  handlar  om att  den  grupp  en  själv  tillhör
framställs som heterogen medan “de Andra” mer framställs som en homogen grupp. Detta blir
också  synligt  i  våra  respondenters  sätt  att  tala  om de  olika  kategorierna.  Som “invandrare”
berättar de att de inte har något problem med att mötas gränsöverskridande och att de accepterar
varandras olikheter, samtidigt som de homogeniserar dem som kan definieras som “svenskar”.
Detta blev synligt när vi5 trots vår tillhörighet till kategorin “andra generationens invandrare”
blev positionerade som tillhörande “de Andra” i tjejernas ögon genom att bli tilltalade som “ni
svenskar” under intervjuerna. Denna homogenisering blir också synlig när respondenterna talar
om att det är skillnad på “invandrare” och “invandrare”, att “invandrare” från exempelvis USA
eller  ett  annat  Europeiskt  land  inte  blir  rasifierade  på  samma  sätt  som  dem.  Att  de  som
positioneras  tillhörande  “de  Andra”  i  tjejernas  ögon  blir  dels  de  som de  kategoriserar  som
“svenska” men också de icke-rasifierade. På så sätt blir “de Andra” till en homogen grupp. En
intressant aspekt är att när respondenterna talar om “svensken” talas de om som att alla tillhör en
och samma klass. I subjektspositionen "svensk" finns inget utrymme för de “svenskar” som faller
utanför den blonda medelklassvensken. Det talas inte om de “svenskar” som blir marginaliserade
på  grund  av  klass,  som  lever  i  ett  utanförskap  på  grund  av  arbetslöshet,  missbruk,
funktionsvariation  eller  psykisk  ohälsa.  “Svensken”  beskrivs  enligt  de  normativa
föreställningarna som blond, blåögd, lång, torr, pryd, medelklass, överklass och som en självklar
del av samhället. De människor som lever utanför normen, som till exempel lever med missbruk,
har funktionsvariationer som av samhället görs till “handikapp” eller är arbetslösa synliggörs inte

5 författarna
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i  deras  sätt  att  tala  om  svensken  vilket  visar  på  en  tolkningsrepertoar  som  innefattar  den
uppfattningen och “sanningen” om “svensken”. 

Denna  tolkningsrepertoar  som  innebär  ett  “vi”  och  “dem”-tänk  utgör  själva  grunden  eller
plattformen för de subjektspositioner vi funnit samtidigt som den också konstant reproduceras
och konstrueras i  interaktionen mellan respondenterna.  Utan den skulle  de positioneringar vi
funnit inte ens vara möjliga men utan positioneringarna skulle inte heller tolkningsrepertoaren i
sig vara möjlig. Här ser vi ett exempel på det som Burr (2003) menar är människans aktörskap,
positioneringen eller subjektpositioneringen som görs (s. 188).  I den stora samhällsdiskursen om
det delade samhället har vi i interaktionen mellan tjejerna funnit hur andra tolkningsrepertoarer
görs möjliga och mellan vilka tjejerna växlar  när  de förhandlar  kring sina identiteter.  Dessa
tolkningsrepertoarer  härrör  från  dels  en  medial  arena  där  “invandraren”  ofta  talas  om  som
problematisk och misstänkliggjord och då speciellt den unga “invandrartjejen”, vilket placerar
henne i en stereotypisk offerposition. Den andra tolkningsrepertoaren kan kopplas till skolan och
den beskriver ungdomar med invandrarbakgrund som mindre kunniga och som ungdomar med
problem vilka ofta kopplas till hemmet. Respondenterna i vår studie berättar om upplevelser där
de känner sig bli nedvärderade och definierade som mindre kunniga av lärare på skolan. Detta
faktum är  också  något  vi  fann  i  den  tidigare  forskningen  där  Lundström (2006)  menar  att
exempelvis skolan är en arena där rasistiska erfarenheter är en del av det vardagliga livet för
ungdomarna, och att den dolda rasismen är en integrerad del i skolans vardag då elever med
invandrarbakgrund  där  ofta  upplever  att  de  blir  bemötta  annorlunda  än  sina  svenska
skolkamrater.  De  upplever  att  de  har  negativa  förväntningar  på  sig  där  de  förvänts  vara
problematiska eller ha problem i hemmet.  

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet konstrueras identiteten utifrån de diskurser som
för  tillfället  är  oss  tillgängliga  i  det  kulturella  sammanhang  vi  befinner  oss  i.  Diskursen
“bestämmer” vilka subjektspositioner som finns att tillgå, vad utbudet är på det smörgåsbord av
identiteter  som  uppdukas  (Burr  2003,  s.  106-108).  Genom  detta  blir  det  också  tydligt  hur
rörelsemöjligheterna  mellan  olika  positioner  begränsas  av  de  samhällsdiskurser  som råder  i
samhället  och  av  de  tolkningsrepertoarer  som  för  tillfället  används  i  en  viss  kontext  av
respondenterna.  På detta  sätt  konstrueras  det  en “skillnad” och respondenterna definierar  sin
egen subjektsposition med hjälp av de positioner som de inte har och de som de anser vara
omöjliga att inta. Som Hammarén och Johansson (2009, s. 90) skriver så är identiteter ur det
socialkonstruktionistiska  perspektivet  kontextuella,  men  även  relationella  vilket  blir  tydligt  i
respondenternas sätt  att  göra “invandrartjejen”.  I  kontexten respondenterna befinner  sig i  får
invandrarskapet en stor positiv betydelse, de konstruerar “invandrartjejen” som något helt annat
än den “svenska tjejen” och använder henne som motpol mot sig själva, de tillskriver henne
dåliga egenskaper och konstruerar på så vis “den Andra” och “vi”. 

Sociala kategorier och identiteter ses ur det socialkonstruktionistiska perspektivet inte som någon
självklar  fast  del  av  den mänskliga  naturen  som historiskt  sett  inte  förändrats.  Utan  de  ska
uppfattas  som något  som görs  och  förändras  beroende  av  kulturella,  sociala  och  historiska
sammanhang (a.a., s. 98). En människa kan alltså uppleva sig bära upp olika identiteter beroende
på vilket sammanhang hen befinner sig i vilket våra respondenter ger starkt uttryck för. Samtidigt
kan en och samma identitet också upplevas olika beroende på vilken miljö hen är i. Författarna
menar att man genom den konstruktionistiska identitetsteorin kan förklara de etniska skillnader
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och  kulturella  identiteter som  kännetecknar  det  mångkulturella  samhället.  Den  kulturella
identiteten ses som något som är föränderligt och beroende av kontexten. Den tolkas inte som
något som är fast i ett gemensamt förflutet, blodsband eller ”äkta” ursprung (a.a., s. 107).  Detta
kan ses som raka motsatsen till vad våra respondenter uttrycker då det talar om blodsband och
härkomst som den viktigaste och mest determinerande faktorn för identiteten. Samtidigt vill vi
mena att respondenternas kulturella identitet är den tredje position vi synliggjort i resultatdelen, i
vilken den dubbla tillhörigheten konstrueras.

Som tidigare nämnt skriver Å. Andersson (2003), M. Andersson (2006) och Wikström (2011) att
unga tjejer med invandrarbakgrund formats diskursivt som en tjej med problem, som någon som
har problem på grund av missförhållanden i hemmet vilka bottnar i patriarkala strukturer. Detta
är något som också vi tycker blir synligt i de tolkningsrepertoarer våra respondenter använder
och talar mot. I andra intervjun ger respondent två ett exempel på hur hon upplever att det görs
skillnad mellan “invandrartjejen” och den “svenska” tjejen och hur hon ser sig stämplas som
någon med problem baserat på sin “icke-svenskhet”. Hon upplever sig rasifieras. Samtidigt ser vi
hur tolkningsrepertoaren som talar om “invandrartjejen” som okunnig, lågbegåvad och förtryckt i
hemmet konstrueras i handling här, då tjejerna själva antar att frågan om det är bra i hemmet eller
ett  långsamt  tilltal  är  baserat  på  deras  invandrarskap.  De  gör  med  dessa  uttalanden  ett
konstaterande  av  en  “sanning”  som  handlar  om  hur  “svenskar”  ser  på  “invandrare”  som
problematiska.  Det  blir  också  tydligt  att  subjektspositionen  “invandrartjejen”  ses  som
problematisk och är den som erbjuds. 

Det  görs  skillnad på vilken position  “invandrartjejen”  och “invandrarkillen”  har  i  samhället.
Respondenterna talar kring hur de upplever sig bli sedda på ett annat sätt än killarna som blir
rasifierade. Unga killar  menas  vara eftertraktade av “svenska” unga tjejer  men inte  av äldre
medan tjejerna istället talas om som icke-eftertraktade av någon, som mindre värda. Det finns,
som vi skriver i resultatdelen, en åldersaspekt i detta resonemang. “Invandrartjejen” talas om
som att hon har det lättare att passa in i samhället och komma in på arbetsmarknaden medan
“invandrarkillen”  ses  som  kriminell  av  äldre  människor  vilket  försvårar  för  dem  på
arbetsmarknaden. I motsats till detta beskrivs de unga “svenska” tjejerna se på dessa killar som
attraktiva och eftertraktade enligt våra respondenter. Det sägs att killar och tjejer rasifieras på
olika sätt utifrån sina kroppar, sitt utseende, sin ålder och genus. 

Genus, kropp och ålder kan ses som olika maktaspekter vilka blir till tydliga maktasymmetrier
som  skär  i  varandra  och  påverkar  “invandrartjejens”  position.  Som  unga  beskrivs  de  som
maktlösa och tilltalas som problematiska av vuxna och “bitchiga” av “svenska” tjejer i samma
ålder.  Sedan  beskrivs  “invandrarkvinnan”  ha  lättare  att  “blend  in”  och  komma  in  på
arbetsmarknaden medan invandrarmän har det svårare. Ambjörnsson (2003) talar om normativa
femininiteter och Lewis (2006) om skolsanktionerad femininitet vilka präglas av diskurser och
normer  som  innefattar  könade  och  sexualiserade  aspekter.  Det  finner  även  vi  i  hur  våra
respondenter  talar  om könande  och  sexualiserande  processer  i  form av  hur  de  tilltalas  och
förhåller sig till killarna på skolan. Killarna beskrivs styras hårt av grupptryck, hävda sig starkt
genom  “cat-calling”,  vilket  är  ett  begrepp  för  mäns  spontana  utrop  med  kommentarer  om
kvinnors kroppar då de passerar, och visa makt genom att trycka ner tjejer och kalla dem vid
öknamn. Det här beskrivs vara något som sker i skolans kontext och då killar är i grupp. Vi tolkar
det som att det handlar om en konstruktion av femininitet och maskulinitet i skolan som kontext
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och att även rasifierande processer är närvarande då det görs skillnad på de “svenska” tjejerna
och “invandrartjejen”. Killarna talas om som påtvingade en roll, en roll som “invandrarkillen”
där han tvingas in i kriminalitet samtidigt som han utnyttjar den positionen. Han blir påtvingad
den av samhället eftersom han inte får jobb enligt respondenterna men vi tolkar respondenternas
uttalande  som  om  det  handlar  om  en  maskulinitetsnorm,  en  maskulinitet  tillhörande
“invandrarkillen”,  vi  ser  det  som  att  det  blir  hans  strategi  att  motsätta  sig  den  svenska
maskulinitetsnormen  och  hantera  utanförskapet.  Hur  det  talas  om  killar  som  avviker  från
maskulinitetsnormen  och  tjejer  som  avviker  från  femininitetsrollen  tydliggör
tolkningsrepertoarer  om  manligt/kvinnligt,  maskulint  och  feminint  och  hur  femininiteten
förhandlas och konstrueras som något underlägset maskuliniteten. Det visar också på hur viktigt
det blir att passa in i mallen för hur en kvinna och man ska agera. Att kliva utanför ramarna för
manligt och kvinnligt är något som gör det legitimt i tolkningsrepertoaren att hånas, att ses som
en  avvikare  som  faller  utanför  normen.  Killar  som  beter  sig  enligt  normen  feminint  eller
använder attribut tillskrivna “kvinnan” sjunker i graderna och tilltalas med skällsord som “bög” i
respondenternas skolkontext. Genom detta blir det tydligt för oss att det inte enbart går att titta på
enskilda  aspekter  för  att  få  ett  helhetsperspektiv  i  förståelsen  av  den  identitetsskapande
processen. Vi ser här hur subjektspositioner gällande till exempel genus, ålder, nationalitet och
”ras” är sammanvävda med, och korsar, varandra, vilket det intersektionella perspektivet menar
(Lykke 2003, s. 48, 49). 

Det som görs i allt skillnadsskapande, positionerande och kategoriserande genom språket är att
det skapas “sanningar”. Språket formar och formas av ett specifikt sätt att tala om saker, om
händelser och objekt, det vill säga tolkningsrepertoarer och övergripande diskurser. Tjejerna ger
uttryck för ett visst antal möjliga sätt att tala om saker och händelser och vissa formuleringar är
mer möjliga än andra eftersom det skapas specifika sätt att tala om och förstå världen. Att vi som
intervjuare  blir  tillfrågade  vilken  position  vi  har  innan  det  kan  talas  fritt  visar  på  hur  de
hegemoniska diskurserna, sätten att tala och förstå världen, skapar “sanningar” och “fakta” och
gör vissa sätt  att  tala  möjliga och vissa omöjliga.  den hegemoniska diskursen kan här sägas
innefatta en “sanning” om hur “svenskar” och “invandrare” uppfattar tilltal på olika sätt samt att
diskursen säger att det är ytterst illa att kränka någon, man måste vara noga med att veta vem
man talar till innan man säger något för att försäkra sig om att man inte kränker någon. Det visar
också på hur bakgrunden ses som oerhört viktig för identiteten, hade vi svarat att vi var svenskar
skulle vi fått ett annat tilltal än om vi berättat att vi har ett annat ursprung än enbart det svenska.
Denna process av skapandet av “sanningar” ses som naturliga genom språk och handling vilket
är vad diskurspsykologin ämnar söka efter (Edley 2001, s. 190, 191). 

7.3.1 Motstånd som identitetsskapande strategi
Genom analysarbetet har det uppdagats för oss att det finns en aspekt i respondenternas sätt att
konstruera identitet och subjektspositioner som är ständigt återkommande och därför viktigt att
belysas.  För  att  definiera  den  egna  identiteten  använder  de  ofta  och  med  starka  uttryck  en
motståndsstrategi för att verkligen göra skillnad. De konstruerar motidentiteter till det som de
anser  sig  tilltalas  som,  de  svarar  alltså  inte  på  tilltalet  utan  gör  motstånd.  Genom  de
tolkningsrepertoarer  vilka  vi  beskrivit  i  analys  och  diskussion,  både  begränsas  vilka
positioneringar som kan göras möjliga samtidigt som det öppnar upp för en möjlig konstruktion
av en motidentitet. Denna motidentitet är den position vi har kallat för “den stolta invandraren”.
Den härrör från det faktum att positionen som “svensk” inte är helt lätt att inta då de på grund av
sin bakgrund och utseende blir rasifierade samtidigt som det ses som ett svek mot den egna
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gruppen att ens försöka anpassa sig till  de svenska normerna. Det “svenska” tillskrivs dåliga
egenskaper och blir således något man absolut inte vill vara. Istället konstrueras en motidentitet
som “stolt invandrare”, och det konstrueras en skillnad där den egna positionen framställs som
mycket  mer  fördelaktig.  Det  som framkommer  är  också  respondenternas  sätt  att  konstruera
motståndet som en gemensam motidentitet och det är genom den tredje position vi beskrivit i
resultatdelen. Det pekar tydligt på hur viktig interpellationen är i görandet av identiteten. Att inte
bli tilltalad som det ena eller det andra, eller både och ser vi leder till den dubbelhet som den
tredje  positionen  innebär.  Genom  att  ägna  sig  åt  ett  likhetsskapande,  där  respondenterna
konstruerar en gemensam identitet som “invandrare”, som tillhörande samma kategori oavsett
etniskt ursprung och tillhörighet, skapas ett gemensamt motstånd mot det “svenska”. Detta är en
identitetsskapande strategi som kommit fram som gemensam för just “den andra generationen”. 

Respondenterna  uttrycker  starkt  en  önskan  om  att  bli  friskrivna  från  de  stereotypiska
konstruktioner  som finns  om dem då  dessa  bidrar  till  att  de  känner  sig  stigmatiserade  och
positionerade som “invandrartjejer” med problem. Denna tilldelade position bidrar till känslor av
utanförskap och känslor av att de är mindre värda, de upplever sig inte vara en del av samhället.
Istället hamnar de i en position där de känner sig maktlösa och att de har mindre att komma med.
Därför  visar  de tydligt  att  det  är  en subjektsposition som de inte  vill  inta  genom att  istället
försöka  ta  avstånd  från  den.  Detta  gör  de  genom  att  konstruera  en  motidentitet  där
“invandrartjejen” istället talas om som bättre än den “svenska” tjejen. Motståndet konstrueras i
språket, i hur tjejerna talar om och till varandra. Då “svenska” tjejer i negativa ordalag talas om
som stela och pryda i jämförelse menar respondenterna att de skulle ta illa upp om de skojades
med på samma sätt som “invandrartjejerna” skojar med varandra. 

Motståndet  som  en  identitetsskapande  strategi  blir  också  synligt  i  hur  respondenterna  gör
motstånd mot den “svenska” femininiteten. Den “svenska” tjejen talas inte bara om som stel och
pryd utan också som blond, blåögd, lång och smal. Detta är ett ideal som beskrivs vara i princip
ouppnåbart för “invandrartjejen”, ett ideal som tillskrivs “de Andra”, ett ideal som de inte vill
leva upp till.  Att  försöka efterlikna dessa ideal  på ett  för  påtagligt  sätt  blir  istället  att  “leka
svenne” vilket talas om som något väldigt fult. Den “svenska” femininiteten blir en position som
är omöjlig för respondenterna att  inta och därför  blir  det  synligt hur de i  interaktionen med
varandra  konstruerar  en  gemensam  motidentitet.  Motståndet  blir  till  en  identitetsskapande
strategi och en position som “invandrartjej” blir istället möjlig. Olika femininiteter förhandlas
om  på  det  sätt  som  Ambjörnsson  (2003)  och  Lundström  (2006)  beskriver  i  den  tidigare
forskningen. Respondenterna konstruerar skillnad mellan olika femininiteter beroende på en vad
som kan ses förklaras som etnicitet och gör på så vis motstånd mot den hegemoniska diskursen
som berör den femininitet som beskrivs tillhöra den vita medelklassen. Tjejerna disidentifierar
sig med den vita medelklassfemininiteten genom att bryta mot den i och med hur de använder sig
av språket. De positionerar sig som något annat än den tråkiga, torra och pryda svenskan. Det här
visar på hur tjejerna själva är en del av konstruktionen av den problematiska “invandrartjejen”
som bitchig, någon som använder ett grovt språk, inte kan det svenska språket korrekt och inte
följer normerna, speciellt i skolkontexten.

7.4 Självkritiska reflektioner och förslag på vidare forskning
Det  har  varit  en enormt  lärorik  process  att  genomföra denna studie,  vi  har  berikats  med en
förståelse  för  hur  dessa  tjejer  tillsammans  med  varandra  och  omgivningen  konstruerar  och
förhandlar kring olika subjektspositioner/identiteter. Hur de upplever sig tilltalas som och hur det
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påverkar identiteten. Vårt material är otroligt rikt på konstruktioner och utsagor och vi har varit
tvungna att bortse från en stor del data som är betydelsefull på olika sätt eftersom det inte finns
utrymme för  den i  denna studie.  Vi  har  istället  försökt  koncentrera oss  på det  som är  mest
relevant utefter studiens syfte och problemformuleringar och ser den bortvalda informationen
som ett nödvändigt ont. Det konstrueras och förhandlas ständigt kring viktiga aspekter som var
för sig är med och påverkar tjejernas positioner. En aspekt som vi inte tagit upp på djupet i
studien är den som handlar om klass. Detta är i sig en viktig faktor som skulle behöva diskuteras
ytterligare för att få en helhetsbild och större förståelse för hur just “klass” är en maktaspekt som
är  mycket  relevant  i  ett  intersektionellt  perspektiv,  då  det  korsar  och  påverkar  de  övriga
processerna som vi tar upp: kön, rasifiering och ålder. Att det inte är med eller talas om, ser vi
själva som en brist i vår studie men samtidigt är det något som kan få ta större plats i framtida
forskning. 

En annan viktig kritik mot oss själva handlar om att vi genom detta arbete faktiskt är med och
konstruerar skillnad mellan olika kategorier/grupper.  Tanken med studien handlade om att  vi
ville undersöka hur identitetskonstruktionen ter sig hos unga tjejer med invandrarbakgrund. Detta
gjorde att vi redan i det inledande skeendet av studien konstruerade en grupp vilka hamnade i
kontrast  till  de  “svenska”  tjejerna  då  vi  liksom  många  andra  också  är  påverkade  av  den
övergripande  samhällsdiskurs  som talar  om samhället  som delat.  Även  vårt  användande  av
begreppet  “andra  generationens  invandrare”  bidrar  i  högsta  grad  till  den  kategorisering  vi
egentligen vill komma bort ifrån, där “invandrare” konstrueras som en grupp vilka är bärare av
olika problem. Att vi använde oss av det begreppet i det inledande skeendet då vi eftersökte
respondenter kan ha förstärkt känslan av att känna sig utanför hos dem och samtidigt bidragit till
ett skillnadsskapande. Tjejerna själva talade om sig som “invandrare” men med det här i tankarna
kan vi inte sluta fundera på vad som hade talats om och konstruerats om vi istället hade eftersökt
unga tjejer vilka är “första generationens svenskar”. 

Användandet av könande begrepp i uppsatsen kan diskuteras efter vår socialkonstruktionistiska
och intersektionella infallsvinkel, speciellt då vi valt att inte sätta citationstecken kring begrepp
som tjej och kille de gånger då vi inte anser att det behövs. Vi beskriver i avsnittet om genus hur
det inte ses kopplat med ett “kön” utan är ett mer flytande begrepp där femininitet, maskulinitet,
man och kvinna kan vara betecknande av vilken kropp som helst. Därav har vi varit noga med att
formulera oss utefter detta då vi har sökt respondenter och hur vi talar om det i uppsatsen. Vi har
valt att skriva “som identifierar sig som tjej” då vi talat med och om respondenter och andra
människor innan de själva uttryckt hur de definierar sig. Då vi använder beteckningen tjej eller
kille  i  uppsatsen  är  det  för  att  det  är  det  som  uttrycks,  konstrueras  eller  betecknas  av
respondenterna.

Då tanken var att låta de unga tjejerna få komma till tals och beskriva sina genuina upplevelser
av att vara ung och att ha en annan kulturell bakgrund i Sverige, så har vi vänt oss enbart till
denna  grupp  som definierar  sig  som tjej  och  är  i  gymnasieåldern.  De  kategoriseringar  och
positioner respondenterna gjorde av andra grupperingar har bidragit till en nyfikenhet hos oss
och en undran hur dessa grupper talar om sina positioner. Delar till exempel “invandrarkillen”
tolkningsrepertoaren  kring  det  delade  samhället  och  bekräftar  de  sin  tilldelade  position  som
kriminell? Hur ser “svenska” ungdomar på sina positioner? Vi anser att vi  genom vår studie
synliggjort  en  utbredd  segregation  och  att  det  finns  många  motsättningar  som  behöver
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överbryggas  för  att  i  framtiden bygga ett  samhälle  som kännetecknas  av  solidaritet  och  där
mångfalden  och  det  “mångkulturella”  ses  som  något  positivt.  Där  negativa  stereotypiska
föreställningar tvättas bort från människors medvetande. För att lyckas med det anser vi att det är
viktigt att få ett helhetsperspektiv där både “vi” och “dem” får komma till tals. Därför skulle det
vara  intressant  att  göra  ytterligare  diskurspsykologiska  djupdykningar  i  de  andra
kategoriseringarnas sätt att tala om sig själva. Vi ser också att det är av vikt att i framtiden göra
en  liknande  studie  på  den  grupp  som  kan  komma  att  kategoriseras  som  “den  tredje
generationen”, för att där se om det skett en förändring i framtidens ungdomars sätt att tala om
sig själva och andra. 
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9. Bilagor

9.1 bilaga 1, Missivbrev 

Hej!

Vi heter Katarina Hammarlund och Marie Helin och är studenter vid Mälardalens högskola. Vi
studerar  sociologi  på  det  beteendevetenskapliga  programmet  och  ska  nu  skriva  vår
kandidatuppsats i ämnet. Nedan följer information om vår studie.

De senaste årtiondena har världen präglats av oroligheter som gjort att människor tvingats fly
från sin hemländer, idag lever många därför i andra länder än de som föräldrarna vuxit upp i.
Dessa  talas  ofta  om  som  “andra  generationens  invandrare”.  Vi  är  intresserade  av  vad  den
situationen  har  för  betydelse  på  identitetsskapandet,  vilka  identiteter  unga  kvinnor  som kan
räknas till  ”andra generationens invandrare”, intar, tillskrivs och erbjuds. Vilka konsekvenser,
möjligheter  och/eller  begränsningar  en  annan  kulturell  bakgrund  tillsammans  med  kvinnans
position i samhället får för den enskilda individen. 

Vi är intresserade av ett urval som består av personer i gymnasieåldern som identifierar sig som
tjejer eftersom ungdomar är intressanta att studera då de ibland ger uttryck för en unik förmåga
till ett rörligt och dynamiskt identitetsskapande. Och det är de unga tjejernas berättelser och vad
de har att säga som är intressant för oss i vår studie. 

Det  är  frivilligt  att  vara  med  i  studien  och  deltagarna  kan  när  som helst  välja  att  avbryta.
Deltagarna kommer vara anonyma i studien och inga uppgifter kommer att användas till något
annat. Om ni vill kommer ni få möjlighet att ta del av studien innan den publiceras. Det är en
kandidatuppsats vid Mälardalens högskola vilket innebär att studien blir en offentlig handling
som publiceras på skolans databas.

Har ni frågor om studien kan ni kontakta oss på telefon:

Katarina: xxxx
Marie: xxxx

Vid frågor är ni också välkomna att kontakta vår handledare Ulrika Wernesjö på telefon: xxxx 
eller mail: xxxx

Vänliga hälsningar

Katarina Hammarlund & Marie Helin
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9.2 Bilaga 2, Intervjuguide

Informera om de etiska principerna!

Det är frivilligt att vara med, ni kan när som helst välja att avbryta. Ni kommer vara anonyma 
studien alla uppgifter som gör er identifierbara kommer lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att
enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Inga uppgifter kommer att användas till annat
än denna studie och allt intervjumaterial kommer att raderas när studien är klar.
Om ni vill kommer ni få möjlighet att ta del av studien innan den publiceras.

Teman
1.     Uppfattning av identitet
2.     Bemötande
3.     Tillhörighet

Identitet
● Hur tänker ni om identitet? Vad innebär det för dig?
● Hur ser ni på er identitet? Hur ser du på din identitet i förhållande till hemmet och i övrigt?
● Hur tänker ni om svenskhet, vad innebär det att vara svensk? Känner ni er svenska? Finns det 

olika sammanhang där det känns mer eller mindre?
● Hur ser du på dig själv om 10 år
● Hur är det att definiera sig som tjej och gå på gymnasiet?

Bemötande
● Hur upplever du att andra ser på dig?
● Hur vill du att andra ska se på dig?
● Upplever du att du bemöts på samma sätt som andra?
● Finns det situationer när du känner dig otrygg/trygg?
● Tror ni att det är skillnad för de som identifierar sig som män?

Tillhörighet
● Vad betyder att känna sig hemma för er?
● Var, vilka platser känner ni er hemma?
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